
Radikální rovnost.
(1) V peelední večer roku 1896. zpočítal
al kolik jiš Jet — ne snad jsem živ, to je

ký počet — ale kolik již let avýmperem a
mečdaprooky Oním tau“ Atuoblada!, dr jeem zapomněl alaviti ayó pěta
dvacetileté , Jjebileum, které připadalo
marok 1895 ámsám ksoběse ticha ve

černího pří pré lejové: Člověše, bříšniče|
1 uš logé ylo pětadvacet let, co jsi popůsobiti proti svobodě a osvěté! A kde že je

tré- ? Je to a tebou čím dál horší. Ta
j v „Obnově*, ta bude jedenkráte svědec

trí proti tobě vydávati, de jsi opravdu, jak pau
ev. ref farář Šádek v Hlasech ze' Siona povídá,
„pán a ostrým pótem.“ Přes to vše pravím sám
k sobě: „Přece lepáí ostré pero, než stříkačka na
plučná haojůvkoa Mí, pomlur a překroucenin,
s jaké se s ov. fary © Ranné přes P rdubice
stříká do Hradce a do Říma. — Tak tedy 0 po
lepšení ami potechy. Ba oa den av. Sylvestra při
cbází dokonce článek „Osvěta lidu“, kterou jsem
ne opovážil porovnávati 8 líhovinou a nahnilých
bramborů. — Tak už tedy jiný nebadn.

Zbývá nyní jen (vážná otázka: Jak dloubo
ještě taate badu řádii? —

tak. když jsem na své poloviční ju“
bilemm zapomněl, dočkal se celého padesátiletého.
To by bylo něco bruzného. Ještě čtyryadvacet let
pumpovat do těch stříkaček těch všelijakých Hlasů
a Osvět, helvetsko radikálních, huojůvku a pořád
U toho kanovu stát a pořád poumporat! Co by si
český národ počal. Napařlo mi, se by se mehl
saříditi zvláštní „hasičský sbur“, který by se vý
hradnaé této vlastenecké práci věnoval a ve dne
V Bvcí pumpoval a do Hradce stříkal; sa peníze
Jidé i bnojůvkou stříkají, vidívám to na hnojišcích
větších hospodářství, jenže nesmí stříkatí na lidi.
Ale jem © to by se jefeálo, odkud brát tu hno
jůvku. Štále a stále stříkat kolem sebe tím kleri
kahomem, ultramontanismem, porobou a nadvládou
hierarcbů, tmářetvím a jesovitismem to dloubo ne
půjde. Lid si začíná protírati oči, a vidí, že se
s ním tropí „švindi:“ A tak co tedy dělati?
- © Povídám dále sám k sobě. Páni, jen malé

srponí. Jiš stárou a celého jubilea se nedočkám.
A bude-li to ješté několik let trvat, tolik přece
pár- Český má, aby asi dvacet stříkačů vydržel,

FEUILLETON.
Drobnosti z Pamětí města Chrasti.

PudáváVincenc Paulus řiditel.

Ve smaka města Chrasti jsou dvě orlice
prsoma k sobě obrácené, se zobany proti sobě
namířenými. O původu toboto znaku vypravuje se
v věkolika vuriantech tato pověst: Za dávných
dob ubírala se jakási princezna s královského ro
du Českého zdejší krajinou na Moravu. Kdesi
blíže Chrasti velmi těžce se rozatonala i odbočila
s blavní cesty a uchýlila se do městečka, aby se
zde zotavila. Obyvatelstvo věnovalo vznešené paní
veškerou pozornost: v „obecním domě“ upraven

j$ byl pohodlný byt, kde s největší pečlivostí bylaošetřována. Kdyžprinceina ozdravěla a k další
cestě se chystala, předvolalu si starší obce a tá
zala se jich, kterak by se městečku mohla odslou- |
čiti? Přáním starších obce bylo, aby v pečeti své
znaku rodu priacezpina směli užívati. Tato však
odpověd la: „Znak můj jest jednoblavá orlice, vy
však můžete užívati orlic dvou, proti sobě atojících.“
Na základě toho vztýčila obec na svůj dům i na
obě brány onen zaak.

Ku řízemí záležitostí obecních jmenovala
vrchnost s obyvatelů Chrasti obecní starší, jimž
jméno „koabelé“. Předseda jejich alul prvotně
„rychtář“, pesěradě mu propůjčeno bylo též nižší
právo ooadcovské; avšsk již za Alénka Kostky
s Postupic nazýval se „parkmistrem“.Tento obecní
úřad slul později „obecní“, meb „městská
rada“. Tu pak vedle parkmistra a konšelů, jichž
bývalo 10—12, jmenován byl zvláštní rychtář neb
| dra, starší a mladší. K správě obecních důcbo
dů byli ustanoveni dva „obeení atarší“.

obzvláště když ua to jdou Paky, pomízo s ciziny.Ta myšlénka mne tedy upokojila a nemám více
strach ani o svobodu ani o národ český.

Ale hůře je se mnou. Těšíl jeem se, že so
v nedalekém již budoucím století savede ta radi
kálaf rovnost, a kdo ví, buduli tak dlovbo živ.
Jedenkráte řečnila socialistka paní Škaloudová na
střeleckém ostravě v Prase u řetězového mostu,
přes nějž jezdí kočáry a v nich páni a dámy. A
proto vyslovila paní Škalovdová pravdu, kterou i
nejčernější klerikál podepsati musí. Pravila: Po
dívejte se drahé sestry, tam ti jezdí v kočá
rech, a vy chodíte pěšky.

Již tenkráte jsem byl „tím 8 tím ostrým
pérem“ a povídám: Ta osoba má pravdu. Jenže
jest tu ještě něco důležitého, o čem by se poro
kovati mělo. Je to otázka: Budou v tom badoa
cím státě všickni cboditi pěšky anebv budou vši
ckoi jezditi v kočárecb? — Budou-li všickni cho
dit pěšky, nebude rovnost sas A proč? Ina proto,
že někdo dělá krůčky malé a jioý velké, jelikož
matka příroda nedává všem noby stejně dlouhé.
Pak proto, že někdo má jednou nohu chromou a
kulhá, jiný zase má oběnoby schromené, třetí má
docela-jedna nohu pryč; ba někdo nemá ani je
dou. Tak nesbývá nic jínébo, než že budou všic
kni bratří a všecky sestry jezditi v kočárech “ To
bode kráfa, to bude rovoost! Ale pozor! Kdo
pak bude „milostpaní v landauru“, a kdo si sedne
na kosiík, aby dělal vozku? Kdo pak bude vko
niroách nositi koňům obrok a vodu? Kdo pak
bude koné hřofikem cídit a hnůj odklízet? — To
prý dle Bebla bude každý dělat po pořádku. Jed
noo paní Škaloudová, potom zase paní parkmi
strová. Jedaen ss dá do toho pan redaktor, a po
druhé zase pan tel. Ach! To Bade krása,
to bade rovnost!

Ale pozor! Naleznou se Háéd,kteří řeknou:
Než bych hoůj kydal, to raději chodím pěšky. A
bade revoluce proti sociálnímu řádu zas, a nerov
nost sas. — Ale ani o to by nebylo Jest ta je
ště jedna důležitá věc. Kdyžei tak sednou do lan
daura čtyři tlustí páni, a koně to sotva utábnou,
a sednou si čtyry bubené paničky, a koně poletí
jako vítr! Zas nerovnost, zas ps kráse!

A potom. Radikalismus spočívá na nevěře,
dle které se všecko bez Boba samo vyvinulo, na
posledy člověk z opice. Aby se tak kobyla začala
vyvinosati v opici a v budoucí paničku, a zasedla
si již předem do landanru vedle milostpaní. Jaká

Rychtář bdě! nad tím, aby k vykonávání
povinností robotních, v ustanovené dny určitý po
čet „robotníků“ se dostavil, aby právem konšel
ským vyřknutý trest vinník náležitě odpykal; při
hlížel k tomu, aby sváry a různice mezi občany
nevsoikaly, vzniklé pak urovpával; aby lidí po
deztelých v místě nikdo nepřechováral, aby řád
tržcí byl zachováván a p.

Odznakem důstojnosti rychtářské byl 55—
60 em. dlouhý 4—4'/, cm. v průměru mající ple
tenec se pětí hovězích šlach, mezi něž někdy i
silbý drát býval vkládán. Konce byly na 10—16
cm obšité koží, neb opleteny řemínky, uprostřed
byl podobný, 38—4 cm Široký kruh z kůže neb
řemeného pletiva, u jednoho konce byl všit že
lezný neb mosazný kroužek, do kterého se oko
řemené k navléknatí na ruku upravilo. Celek po
dobal se šezlu a nazýval se „rychtářským právem“.

Kdykoli rychtář jako osoba úřední vystoupil,
masel míti „právo“ při sobě; pronášeje rozsudek,
držel je v ruce.

Ti, kdo 8e vyučováním mlideže zabývali,
obstarávali zároveň řízení zpěvu kostelního, proto
nazýváni všeobecně „kantory“ (zpěváky). Někde
zastávali též složbu kostelnickou a písařakou. —
Nejstarší stopy o „kantora“ a „škole“ v Chrasti
nalezl jsem v „Registrách záduší“ z r. 1662—67.
Roku 1662.: Uantorowi ročně 2 zl. 20 kř. R. 1667.
platilo se z pokladny záduší Ch.asteckého: za
kacble na kamna do školy 1 zl., za železo do
svršku týchž kamen 19 kr. od postavení se zídka
mi 1 zl. 1 kr, od smejčení komína ve škole 4 kr.

Prvým biskupem královéhradeckým byl Ma
touš Ferdinand Sobek (jinak Zobek)z Bilenberka.
Zvláštní péči o Chrast dokázal první biskup tím,
že hned r. 1662. povolal zkušeného „růrmistra“,
aby vodu do městečka vedl. Jak v těch dobách

nerovnost, až hbrůzná nerovnost! A což sby tak
Požíh:' Dost jsem se já natabala, jeme sí rovni
všickní jammehmota, honem do postroje a před
kočár, ty potábneš, a já si sednu. Z toho mého
rozjímání jde na jevo, že to bude asi dloubo,
dlouho trvat, než lidské pokolení vymyslí tu rov
nost, aby všichni jezdili v kočáře ©Klerikálové
dokonce povídají, že taková rovnost vůbec není
ani možná, ale já si myslím: Kdo pak by byl kdy
řekl, že se bude jezditi bez koní „mašinoů“, a

A tak je možná, že se i na „rov
nost“ vynajde nějaká „mašinka“,jenže já se toho
nedočkám. — „No, jen když ti, co po nás při
jdoa, ta rovnost míti budou,“ myelím 8i a jsem
spokojen | Ale, co osud nevyvedl? Přijde mi do
rukou číslo -ilasu Národa — neměl jsem kdy
hned te čísti — a (tu a čtu a oevěřím zraku
svému. Čtu tam něco ze soudní síně. Jednalo se
o to, zdaž radikální doktor Baxa ukradl čili tajně
do kapsy strčil, — kravata n-bo ne, Povídám,
jak už jsem ten 8 tím ostrým pérem. Kdyby byl
proveden radikalismus, který spočívá na bezbožství
— atheiemu, toble by se nestalo. Ne to strkání
do kapsy. ale to etíbání lidí pro krádež. A to z té
jednoduché příčiny, poněvadžbezbožník —atheista
neuznává vůbec žádného zákona Božího nad srbou,
tedy ani ne onoho, jeaž zní „Nepokradeš “ A rov=
nost a svoboda by byla taková, že by nižádrý
člověk nesmel drahéma obmuezovati svobodu ně
jakým zákonem lidským. Krádet by nebyla ni
žádným hříchem, poněvadž by vůbec nic hříchem
nebylo.

Dokud však radikalismus proveden není, a
krádež je zlým činem, byl jsem srdečně rád, že
dr. Buxa byl obžaloby sprostén, jelikož výroky
svědků si odpsrovaly a gratuluji p. dru Baxovi,
že jeho čeat neatrpéla, nejsem ještě radikálem, a
vím, že nejen krádež, ale i křivé nařknotí jest
něco ohavného, šeredného a to třebas radikální
listy se ani těchto šeredností —-totiž lživých
nařknutí — neštitily. Tak to žádá můj „klerika
lismua.“

Ale něco mne při tom zarmoutilo přece. Po
vídám: Adié — ne kravato — ale rovnosti, tebe
já se nedočkám. A proč? [aa proto, že dle Hlasu
Národa pan dr. Baxa jednomu svédkovi řekl, že
se mu rovnati nemůže. On že je doktor a po
slaneci

Tak to je? Tak oDa mezi radikály nen
rovnost O+ člověk z lido, nemůže se rovpati ad0 — =
podnikatelé k provedení prací se zavazovali 0 (om
svědčí tento zápis (orig. v arcbivu m. Chrasti):

Tak jako jsem léta 1662 20. dne měsíc
června od Jeho Milosti Vysoce urozeného Pána
Pana Matouše Fordioanda z Bilenberku, prvního
voleného biskupa Královébradeckého a opata klá
štěrů u svatého Mikoláše v Starém Městě Praž
ském a u svatého Jana pod skalou, řádu svatého
Benedikta, J. M. císařské a královské rady a nej
vyššího berníka v království Českém Ac. dílo vo
dární pod městis Chrasti ležící zjednal, že pak
takové dílo pro ukrácení času letního, tak pro
nedostatek některých vécí to jsem přítomného léta
vykonati nemobl. Poněvadž pak J. M. pan biskup
mne nyní z té práce domů propouštěti ráčí, já na
proti tomu pod stracením své víry a cti všeho
svého jmění, kteréžkoli v městě Bělé, jinak Novém
Bezdězí mám, jak dům, role, luka i zahrady, což
všechno ode ine zaplaceno jest v zástavě zane
chávám a propadnouti chci, aby to J. M. pan bi
skup mocně a beze všech závad zpeněžiti a k
svému užitku obrátiti mohl, ale však kdybych v
čas příležitosti v létu již nastávajícím 1663 nej
déle k svátkům velikonočním na Chrast k mé
práci, beze všeho mně vzkazování aneb psaní po
sílání nedostavil, poněvadž pak všichni lidé pádům,
pokleskům poddání jsouce, vyjímajíc beze všeho
fortelé nemoc a smrt. Pro lepší pak důvěrnost
toho všeho .a zdržení tuto obligací a revers svou
vlastní rukou sepsal dobrovolně a svým přiroze
ným sekrytem upečetil a vlastní rakou podepsal,
jehož datum v městis Chrasti 26. dne měsíce li
stopadu 1662.

Martin Starší Hyrundo, měštěnín a růrmistr
v městě Bělé, jinak Nového Bezdězi, m. p.

Svízele válečné v 17. století způsobily, že
obyvatelstvo městečka Chrasti víc a více řemesel



Snahyosvětykřestanské.
7. (416,) Sotva 00 sjevilo křesťanství na zemi,

jimed osvědčilo svůj mravní vliv na společnost
Hdáskoe. Anděl Páné nejprve v zemi israelské svě
stoval marození Spasitele světa; — akterak se
zachovali Židé, spolukrajané ? Dle toho, jakou osvě
tou reremovou a jakou svobodou mravní a jakým
j tem napináni byli. V celku lze říci, že
svoji ho nepřijel — a$ na několik chudobných
pastýřů, kteří však přišli bonem, a nalezli a první

znali svatou rodinu a první pocítili vliv osvěty
křesťanské. „Učení křesťanské nepočalo s žádnou
revolecí, ale 6 novou evolucí, s novým svěžím
Tosvojem, s posvěcením rodiny a obce. Novina tato
políbila se ovšem tehdejším politíkům a učencům
a rosmařilcůte vyvoleného národa — a proto sa
na wich splnilo,co nejslavnější jejich prorok věstil:

Zmá vůl hospodářesvého, a osel jesla.páha svého:
ferac! Pak mBe nepozasl, a lid můj neporozumě!.“
Jak by také mohbls pyšná a býřivá a vydíračná
tehdejší osvěta poznati a usmati v chatrných jeslích
betlémských toužebně očákávaného Vykupitele!
Slovo Boží nechutná maobýmboháčům, domýslivým
učencům a rozpustílým vášnivcům! — Za to aloe

stý a nezkažený lid brne so k vtělenéma Synu
žímu, brne se k papenské jeho Matce, brne se

k otoovskémuPěstoou Páně; jako to Činili pastýři
betlémětí, tak to činí podnes každý, kdo nejen
slovem, ale opravdu a bus ošemetnosti je křesťa
memdobré vůle! 2

A proč se tak děje?
- Proto, Se křesťanství jiš od jeslí betlémských

hlásá nezvratné pravdy pro rosum, srdce i vůli

ušlechtují každéhe. O každých vánocích osvěžuje
se víra v laskaséhu Otce nebeského, jenž nejště
dřejším darem, světa Spasitelem, nás obdařil; ob
novuje se víra v Syna Božího, jenž s lásky k nám
všeho se odřekl, i nebe opustil, do tohoto bídného,
eleavého údojí sestoupil, a jako Úlověk nám všem
rovaým se stal, aby nás s otroctví těla, světa a
dáb.a vysvobodil, a pravou svobodou, rovností a
bratrskou lidskostí obdařil. Kdož by milojícího zase
nemiloval? Kdož by obětavého nenásledoval?
Zrovna jeko u pastýřů betlémakých jevil se obdiv,
úžas, soucit s Ježíšem, Marií, Joselem — a i ve
lebení a chrálení Boha, a snaba po všem dobrém,
krásném a ušlechtilém — zrovna tak 86 to jeví
vše i u nyuějšího pokorného a zbožného lidu kře

Avšak nejenom v Židovetvě, ale i mezi po
basy rozšířena byla radostná novina Ježíše naro
zeného. Zásračná hvěsda ukázala se na východě
Betléma,a v touž doba, jako anděl pastýřůmhlá
sala výchoďanům sensační zvěst! I v oněch vý

a obchodu zanechávalo a ucbýlovalo se k polnímu
hospodářství Výtéžšek z pozemků však uestačil
vždy Da uhražení všech domácích potřeb, na za
placení daní a dávek do důchodu vrchnostenského
a obecního. Veliká většina obyvatelstva bývala
zvlášť po delší zimě ve veliké nouzi, nemajíc
potřebnébo obilí k jarnímu osetí, ani „obilí chle
bového“. V takové nouzi obraceli 8e poddaní
obyčejně mejdříve kn své vrchnosti o výpomoc
žádajíce, aby jim potřebné obilí by:o zapůjčeno.
Půjčka opláceli po žní buď obilím neb peně:i.

Stávalose však, že vrchnost svým poddaným
memohla v tý míře vypomoci, aby všem bylo
ulebčeno; byla by sama upadla v nedostatek —
Za takových okolností obraceli se zástupitelové

obce t. j. porci „a konšelé, jménem všechpotřebnýchk vrchnosti sousední, žádujíc: za vý
moc.

Jak od vrchností na to se dbalo, aby úřady
všdy v dobrém předcházely, o tom svědčí dekret
obnovující „obecní úřad“: My Jan Adam, z Boží
a svaté apoštolské stolice biskup královéhradecký...
Ba poníženou a poslušnou žádost našich z ročatys
Chrasti věrných milých poddaných nařizojeme a
obnovujemejak radní tat také jiné k chvalitehnému
pořádku městskému "potřebné a způsobné osoby
násldujícítotiš: .... .

Véak. spolu milostivě napomín ano přísně
aby oni srre:u předepsaní jďkožto celý

$ obci představené osoby vším možným
dobrým, otnostným a chvalitebným příkladem jiný
Jid předcházeli, du chrámu Páně k službám Božím
a k posloucháníučení Kristoya se vídycky nejprv
najíti dali, všelikých různic a pohoršení netoliko
sami se vystříbali, nýbrž i také mezi jinším lidem
takové přetrhovali a zabraňovali, dobrého a uži=

rar r; erapér— Mež potomelsýů Noedových by až od dob Balámových zaámo bylo,
že Moesiáš vzejde jako bvěsda s Jako ba. A hle,

„velikost s lesk 1 hvězdy „půpodiíy sde nej' prve na mudrce, učence ve kb-přirodaleh a
v astronomii, kdeří vynikali nejenom vědou, ale i
zbožaou myslí © ctností. Víme, že ti bned vatali,
memelkali a ná ceste se vydeli, a po muohých

kách první s pobanstva účastní se stali osvěty

„mebeskoukrása hatky Páně, dojemný dsmév ova
tého dítka, otcovskonulásktí prostého řemeslaíka:
jiš pedají na kolena před narozeným Synem Boším,

na důkaz nového života a lepších -onob obětují
u slato, kadidlo a myrhbu. Hle, ani na hoře —

jak se- říká, nepůsobí křesťanstvínásilně a pod:“
„vratně a hrůsovládné, ale kde je jenom trocha
dobré vůle, působíjistě-ablahodára -ve prospědi
společnosti lidské! Vyšší kraby společnosti Jideké
z láskykeKristuzříkajíseslala,aradostnětak
přispívají k řešení otázky nejbolestnější, k saír
nění hmotné bídy lidské. Majíce a mohouce si po
přáti — jak se říká — do sytosti, z lásky ku
Kristu obětají myrhu, zapírají Bebe, a i to vypo
stěné a ušetřené v čas pravý, přinášejína.ojtář
církvea vlasti. Obětají i dlo Kristu Pánu —,
Dezapomínají na modlitbu nedělní a svátočší,aby
kde nami nic nezmobou, alespoň a pomocí Bošístatečnějitrpěli. 1

Takové byly emahy osvěty křesťanské při
vzniku, takové jsou, a budou i dále. Noviny kře
stanskéodpcčátkuaš podneshájítytosnahy,a
hájiti je budou stále i proti tém, kdož lidu na
mlouvají,že prý učení křesťanské se zvrhlo v dy
chtivé bašení po moci a vládě. Pravé učení Kri
stovo se nezvrhlo, ale někteří bývalí bodní kře
sťané se svrhli, a od zářné a zahřívající a obla
šující osvěty křesťanské se odvrátili, a spíše k ži
dovstvu a protestantismu a pohanstvu se obrátili.

Kdyby jenomchtěli,ak jeslímbetlémskýmpokorněpospišili, jistě by i oaá v duchu, v srdcii povaze
ušlechtile se obnovili! Avšak vymatiti se to nesmí
— a medál Za to alo af ani oml se nemyslí, že
my musíme mlčeti, kdyš oui brsy „citem“ brzy
„vědecky“ zvrátiti usilují v sbožném lidu víru,
zbožnost, prostnost a dobrý mrav. Ami v tomto
století, ani ve své vlasti nejsme cisinci — a ©po
mocí Boží cizinci v lidu katolickém nebudeme.

+8.)Nábošenstvíjestprokašďéhozáleží
tostí důležitostinejvyšší, Jenom pomoci nábošen
ství mohou veškeré poměrynašeho života snositelně
upraveny býti, jenom náboženství podává léky
proti společenským bědám, které Sé našich dnů
ohrožují společnost lidskou.

A přece pozorujeme u jedněch nenávistí sku
tečné fanatickou, u druhých pak Ihostejaost úpl
nou k náboženství a ke věemu, 00 s ním souvisí!
Nezřídka i ti mažové, jímě úřad a povolání sa
povinnost ukládá pečovati o blaho lidstva, myslí,
že povinnost tato nejlépe plní, když bojují proti
náboženství, když jeho vliv všemožně omezují.

Za naších dnů Uomnívají se zástupcové vědy,
še hlásají největší moudrost, když bájí nejbra
materialismus, když opírají jsnucnost Boha a ne
smrtelnost lidské duše. |- -—

8 pilností vyhledávali, věrnost a spravedlnost všudy
zacbovávali, slovem ve všech skutcích ctnostných
křesťanský-katolický způsob vyobrazovali, i také
sobě pod správu svěřené sousedy k takovému
životu vedli a napomínali, podle čehož se říditi a
spravovati věděti budou. Actum v zámku Cbra
steckým, doe 28 may. A. 1720.

(Pokrač.) "Jam Adam, biskup.—5
Rokytí.

Natrhal dohroti Fr. Kohout

VI. ©trávený.
Kdo by si rád nevzpomínel na zlatá leta

študenská ?
Třebas za nich bylo tu málo zlsta, přece zů

stancu a jsou zlata. Člověk žije jako pták, neseje,
nežne a přece klídí, někdy sice pár dvojek a ná
sledkem toho také řádný ovejpuce, někdy však
také něco solidnějšího. Já aspoň na leta študent
ská zapomenouti nemohu — zvláště na poslední
jejich rok.

Bydlili jsme tehdy čtyři spolu, každý sice
jiného smýšlení, jiné povahy, chystajíce sei každý
k jinému povolání, ae při tom všem přece jedné |
veselosti. . |

Kollega Brouček chtěl býti, jak říkal, klas.
sickým«=velkoobchodníkem, bylť jeJináčkem a měl
otce kupcem sludné zámožným, Pavifk — malířem,
ač se tomu doma vzpírali, Jonáš — advokátem a.
poslancem a učil se proto již nosit cvikr, s já —
inu já tehdy stál jsem ve spojení s nejpřednějšími
turnály, které mi gestačily házeti rukopisy do

tečného jak své milostivé vrchnosti tak obecního

přírodospytne,aby mohl původ

fřěta a podiu pořádek nůený „typvátliti“: : hmoty, seráká kládati
moolství abourdností, kiěrými sroraa by ví

„posměch tropři nejen z vědy, ale i ze ndravého
tesume. 8 máramaon učáností v potu tvráfjespašíte dokázatí,eosi sdravýrosemvůbecali
utaviti neduvede, žetotiž mrtvé hmota vzalk dává

©" Wosbý věta

bytostem živýma do hmota, ktorá same mysliti
nemůže, plodřbytodi mytlicí. SE

at můbejošsévážnérd M kaho lidstva, o vzdělání, požrok a pevzne
ten běečlověkaupíránejvyššíjebopřednost

a pičí jebu důstojnost, kdyf jej stmvína stejný

k m zvířetem?B stlidí, kteříse sa
" ála povařují,můše en zvifecky si poati. 2 Sa!' U

lv traé častochoroběkonají lidé cesty
daloké, bý ve poradili -s j t jókaří
a dali si od nich léky předepsatí proti své ne
moci; přikaždém matorielním. ie jednají
e největší opatrností; při posšužováší otázek ná
boženských, kteró jsou neskonslé pro ně důleži

| tosti, na proti tomu v saslepenosti nepochopitelné
zapomínají na všecka pravidla opatrnostř a mou
drosti. Ano Cchlobíse tím, že v otátkách nábo
šeuských hoví Ihostejnosti, iudifferenfiemu. Ale
tato na odiv stavěná Ihostejkost jest nerozumnem

-6 vetmi pošetilou; neboť jesom ten člověk, kt
r srdel wvémvšecku lásku k soběamému ud
a logického myšlení se vzdal, jen tem může v otáz
kách náboženských býti Ibostejným. Otázky tyto
jsou tak dalekosáhající a vážné, Ze otřesou Ínej
erdnatnějším mužem, počae-li o mich vážně pře
myšleti. Jenom blázen může zůstati Ihostejným,
kdyš se mu řekne: „Věčné blaho anebo zábubu

-věčnou můžeš ai vyvoliti; měj se na pozoru, abys
nezbloudil s cesty, která vede ku věčnému blaha.“
Naplní-i más myšlénka (ato apasitelnja. básní,
pení to šádaou známkou slabosti neb zbabělosti.
Zde nejedná se o žádnou skutečnost a smutilost,
zde není žádné naděje v debrý výsledek boje tak
pochybného; neboť ty, člověče slabý, stojíš tu
proti Všemoboecíma, před nímž v základech svých
třese secelý svět. Os sám předkládá ti tu otásků,
chocš li se jehovůli, jak ji zjevil, podřobití, anebo
BeVolbajestv rukoutvých,aledlerosbudnatí
tvého říditi se bude tvůj les. 

Jisl uznávají sice potřebu náboženství, ale
klamně se domnívají, že v kašdé oáboženské epo
lečnosti křesťanské stejné medsé dojíti opášy,
ježto prý všecka náboženatví křesťaneká před
Bobem jsou stejně oprávněna. Opírajíce se o tento
scela nesprára , domnívají se, do nejeou
povinní v této důležité věci zkonmati, po

vdě. Zdravý rozum alo volá, že nemoboa rou
fičná náboženství, která si v nejdůležitějších otáz

káchzcela te všeckaPe kh Mářižpřed Bohem, jenž jest pravda v st
pravda i blud? A dále, dal-li Bůb ořisásání, jak
mo slouliti může, nebude li se prasic o to sta-.
rati, jaktato přikázáníplníme?To te přece my
eliti nedá! :

Poněvadž Báb vůli svou nám jasně zjevíl:
nemůže Církev katolická svrchu uvedený názor
nikterak přijmouti. Poněvadějest si dobře védoma,
že jen 00msama jest pravou, od Krista selofenou
Církví, neváhá před člověčenstro veškoré před
stoapiti s vyzvávím, by její víru přijalo a vyzná
valo. Ano považuje to sa svou povinnost. Jostlite
některá jisá společnost náboženské nemůže k ta

Pg
může býti. Sklemaly se však asi důkladné na mně,
jako sklamal se osud na ostetních třech. Merkur, to
jako Brouček, je nyní lékařem a dělá velkoobcho
dy s hrobaři, Apelles— Pavlík sládkem a maluje
lidem červenénosy, Jonéš | De-nosthenespoštov
ním úředníkem. Ze mne pak Apolls, otce Mas
je inu však vy víte co. =

Zůstávali jsme tedy mv čtyři pohromadě
sdílejíce všecko vespolek v křesťanské zomunitě:

málo. O to však jsme si maoho starosti nedělali, to
bylo starostí neši domácí paní, u které jsme stále
uviseli« a to společným řádem. Jenom Demost
benes dělával výjimku, neboť on býl česem tuse
velký egoište; když dostal peníze £ dotnu, tu te
chvilku nezdržel, a abychom měli příležítost "M
vypůjčovati. utratil to raději, OR nejdříve sám.
Když ale nemél, pakbyl: náramáé přátelský a
upřímný, jen eby něco »pumple. A uměl'tol Ško
da té jeho «pumpy“, kem ji zašentročil, nikdo
by ji zcela pěkočzeplatil . ... ©- '

Bylo fo jejnou z večera. Ležel jsme ne
svých postelích, a rokoveli o filosofických otáz
kéch. To se stávalo vždycky, když bylo vkapsách
prázdno. Tehdv luštily se ty nejzáhaďnější pro
„blémy s odhodlanosti přímo báječnou. Jenom De
mosthenes náš scházel. Ale netrrslo dlouho apřideli on., n :

sJe to bída« zečal převaluje se na pohovku
“o krejcar není možná zavadite.

«Hehehe« zasmáli jsme se šibeniční náladě.
»Zubte sel= zlobil se »raděj nevidět světe.
oHabaha le
„Posloucbejte hoši, zedušujte se, nemáte pár

groiů?e Začali jsme cbrupati jako na povel.
koše, ač při tom stále ujišťovaly, že ze mne něco/ Apollo, poslouchej, ty míváš přece vždycky
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ku
úlev samého Krista,

na vypi proroctví, masvé
t6 trvání po osmnácte věků, na množství

zásraků, na distota svého nčeak na svatost svých
údů, na mravní zkázu, ktecé Propadli národové,
u nichž dříve sdárné půvobila, ktelí však nyní
Jejímuvlivů pedrobiti se nechtějí. .

výrok tento naprosto jest

Předhazují proto Girkvi tvrdost a De
snášenlivost,pesěrnál prý výrokem tím všecky

Hnověrnezatraetje. Nooprávněnáto výčicka. Církevtolická chos výrokem tím jenomvýrasně svou
opráračnost vyjádřiti a nikterak tím pražálného
me věky nezatracuje. Toho zajisté nedotýkají se
Retmile ustanovení trentaího zákonníka, kdo s9 ni
čeho nedopustil; rovněž tak věta tato nemůte s0
dotknouti tobo, kdo v obora víry není si tádné
vizy vědom. Aby výroku tomuto nebylo špatné

rosmměno,potřebí. jej krátce vyložiti.
Významvěty této jest zcela jasný;pokad

db, edmotiivce "by se měla dotýkati, bylo by po. dokásati,fe tento vlastní vinou není úlem
Církve. V toimto případě souhlasí pak úplně se

ROTT Kristovými: „Kdo nevěří,již jest odsouzen.“otátky, zdaž kdo v této věci nalézá
Ve v nevědomosti zaviněné nebo nezaviněné, Církev
si aBoosobuje, to ponechárá k rozbodnntí Bohu
vůvvědoucíhu. V té věci nechť se táže každý sám
svého svědomí, Bebeťdle něbobadejej Bůh jeden
kráte soudití.

Když Církve katolické proti ní
bojovati „ vystaví si obyčejně povětraé zámky,
a proti těm statně útočí. Oni totiž výmysly své
vlastaí obrazotvornosti vydávají za učení katolické
Církve. A statečně ohápou so zbrané a bojují

zařivě — ové vlastní pošetilgsti, podobajíce
-se ma vlas Done Ouixotovi, slavné paměti, který
větraé mlýny za nepřátelskéobry. povatoral. Ko

nečně bojovníci„dou Diner rovněž jako vžpomesutý hrdina, vysílení na bojišti ležeti.
Křesťanské učení o hříchu dědičném a vše

obecné pokažeností pokolea! lidského jest zajisté
velikým tajemstvím, jež rozum lidský úpluě roz
Jaštiti nemůže; „ala jest méně. nepochopitel
ným mož-li člověk a dějiny člověčenstva bez tohoto

uéení. Pro tobo, kdo hřích dědičný by upíral, jest
život jednotlivec j dějiny veškerého lidstva há
dankou, spoustou odporů aezmatků nevysvětlitel
ných, tak žo bysám zad sebou inad veškerým
lidstvem zoufati musil. Kdo nevychází při poso
rování lidského života a při studium dějin svě
úových ze stanoviska tóto všeobecné pokaženosti
lidské, nikdyani člověkuani dějinám neporozumí;
někde menalesne pořádku a spravedlnosti a dějiny
budou se ma jevíti jen jako řada nevysvětlitelsých

kata atroí.

K i

Vychovatel, nověšící ve hřích dědičný ze
můšo biti ku blaha mládeže; neboť kdo ne
moc uzdraviti chce, musí nejprvé věděti že
8 Bemocným jest ma jedoati, který zcela jiného

odívno za kondici=
Nebylo te vásk pravda, tloukl jenom tak

oa keř, peodno-li nějaký Hstek. Já však mlčel jako
brob. :

Demosthencs vstal a začel chodit sem tam.

stolua vytáhnuv p»ací papír začal psáti list.
Mvslek jsme, že pumps přestala pracovat a

počali jsme se tedy baviti dále. |
Ale nebylo tomu tak. Sotva jsme otevřeli

ústa, nasadil ojieznova. «
"Tak kamerádi, napdšůed! Nemáte někdo

desták!
Ticho. ře “
+Merkore, chloubo odřiida, půjč desemík ?«

Joedil cóle Ten výsk nie,
+Apolle, spéso moje, sáhni do kapsy. Je to

naposledv.
"A ne co choti io a
»Vidíše píši dumů matce, a nemáre naznámku«,
oTo máš dost pět krejcarů«.
»Nepotřebuji Šesták«.
Pavlík vytshl portmonku.
+Neávej mu ničeho. Lte, lžel« svolali jsme

zděšení, že poslední majetek má padoouti v takové
ruce. :

Ale Demosthenes už bo měl, bylo pozdě.
Zapečetíl psenf a obleknouv kabát vyšel ven,

Za okamžik psk se vrátil. Odloživ klobouk, vya
dal z umývadla sklenici, naplnil -ji vodou a pak
vytehnul z kapsy bílý papírek. Rozdělal jeja vsy
psl bílý prášek do sklenice.

+Co pok to děléš?- ptám se udiveně,
»[ nicle odsekl tregicky a zavřev oči, pil

zvolna rakalený obsah sklenice. Na to lehlsi na
pohovku a dívaje se do kvuta dumal tiše,

ošetřováníSkáénečilsdravý.Zté příčinytaké
ak zkušenostučí,vychováníbesvírynáruživostí

vsrdci mládete nepotlačuje, ale

kteréž by je na cestu pravdy uvésti moblo. Ne
třeba se pak diviti, že někteří z aich šivot svůj
v ponuré těžkomyalnosti ano i zoufalosti končí,
druzív pátránípopravděumdlévajías Epikurem
a flosofom nerédomého (Hartmann) užívání všech
rozkoší života za nejvyšší cíl člověka prohlašují.

Jinověrci nepřestávají Círlkri katolické vyčí“|
tati ctění svatých, jakkoliv úeta svatých, jak ji
Církov uší, jest skatečnou potřebou lidského srdce.
Což nezasluhují vznešené ctnosti nejšlechetnějších
lidí žádné úcty ? Nikdo v obyčejném životě ne
soudí, že by tím nějak se ponifoval, když osobám,
které šlechetností vynikají, úctu a čest prokazuje.
A Církev přece považuje sa ovaté jen takové
lidi, kteří ctnostmi v nejvyšší míře vynikali a
v opatrnosti své s pobanským mudrcem Solonem
mikoho před smrtí neblahoslaví, dobře vědouc,
še člověk slabý, dokud živ jest, snadno od cest
enosti může se odchýliti Jen ten, kdo zkoušku
až do Konce přestál, titulem světce bývá ozdoben.

U všech vadělaných národů od nejstarších
dob již byle obyčejem mužům velikým, kteří ve
vědě a umění amo i v kErvarém řemesle válečném
se vyzpameoali, stavěti pomníky, jejich obrazy.
aby tak sláva jejich ještě v pozdním věku blásána
byla. Proč tedy Církvi katolické má býti vyčítáno,
že podobným spůsobem slávu svých hrdia zacho
vati a čítiti se snaží ?.

Také ctění sv. ostatků, kterým úcta so pro
kazuje tělům světců, uznati se musí za požadavek
lidského rozumu. A často ti, kteří to církvi kato
lické vytýkají, sami otění toto v míře daleko roz
séhlejší provozují jen s tím rozdílem, že úcta je
jich vstahuje se na předměty, které daleko méné
úcty zasluhují. Za všech časů lidé vodeni citem

zesla přirozeným v úctě měli předměty, které

věsta s pečlivostí opatruje vše, 00 ji na vzdáleného

všech národů za vzácný poklad byla vážená. Jiš
u Homera zuřivě bojuje Achilles « Trojásy o
mrtvolu Patroklova. A na hradě Wartburku úcty
dostává se docela i inkoustové kaňce, která ma
Lutherův boj s dáblem apominá.

Neméně i vzývání svatých o přímlavu jeví
se býti potřebou lidského a zdravému roz
umu nikterak se neprotiví. Není smad ani jednoho
člověka, který by častěji v životě svém mimovolně
nebyl v srdci puzen, aby se za někoho přimlavil.
Tušíme-li, še někdo z našich milých nalézá se u
velikém nebezpočenství,ihned snažíme sspoň mod
litbou ku pomoci mu přispěti. Matka prosí za
uzdravení dítěte. V době válhy chrámy všech vy
zoání plaí se zbožnými křesťany, kteří spěchají

modlit se za ty, kdož ma poli válečném v ne
spečenství smrti se nalézají. Číny tyto jsou vý

hříšníků sde na zemi, vyslyšení kw může aBoha. Nemůže tedy nerozamným býti, kdyžsvaté
v peskonalé blaženostijiš se nalézající o přímluvu
jejich prosíme.

Doba přítomná vyniká stou nenávistí oproti
náboženství a tato zášť i v zákonodárství někte
———————,—,———————|,

Začali jsme mluviti dále,

, sÁchich« ozvalo se za chvíli z pohovky.
sAchichs. ©

*Demostbena se chystá melancholie- povídá
Merkur,

+Achich. . . úúáchiche.
+Prosím tě to máš hlad, te vzdycháš '«
sAch já bo už mít nebudu l«
»Do to je dobře, zbude více při večeři«.
sásáchich úááá . . . chích=

sNo prosím tě, myslíš že braješ v Máchově
Viléma?«
váášák . ..
oBudeš li pak zticha«.
vááákáká . . „«

*Tak co ti je ?« Vyskočili jsme, vidouce, že
se zečíná kroutit nějak podivně.

- sÁch mně je zlel«
»Co zle — jaké sle«.
sSned jsi se něco najed ?«
sAch ne — já —já.. .«
»Nó co já?«
*No, no.. .«
20 — trá — vile.
Jako když do nás vrazí nůš. On by to byl

schopen udělst, má časem bláznivé nápady, Mii
kem jsme byliu ného. Kroutil očima, sklebilústa,
trhal nobama. ©

. »Paní, paní, del se do křiku Pavlík, trochu
Dervosní s»rrléko, doktoras.

Nastal zmatek k nevypsání. Paní letěla pro
mléko a Brouček pro doktora. Na schodech však
připlepla se mu pod noby domácí kočka a on klo
pýtnuv přes ní natáhl se se schodů a zůstsl ležet.

Máji

Nabacil si blavu až omdlel. Místo jednoho měli
jsme dve pscieoty. Sebéhli jsme, vynesli jsme bo

rých států se zřejmě ukazuje. Sroboda spolčování

nákonyjes chráněna, Máme spolky všeho druhu,o i průmysl, pro vědu a umění, a také

ja ipro pouhou zábava. Jsou i spolky obchodnických špekulantů, které způsobem hbanebnýmvy
kořisťají lid. I rozličné sporty těší se zákonnité
ochraně. Když,ale spolčí se lidé za účely nej
šlechetnějšími, aby vzdálení ruchu světa oddávati
se mohli cvičením náboženským, aby ošetřovali
nemocné, aby vyučovali osiřelé dítky, aby mírnili
bídu lidskou, takového něco nemá prý se trpěti.
Ano v některých zemích došlo to tak daleko, že
jako zločinci vlasť svou opastiti musili nejetnost
nější její synové, právě pro tyto sashy.

A kde tak daleko to nadošlo, tam aspoň po
tapou a posměchem zabrnování jsou ti, kd.ž v ka
tolických řeholích zavázali se ploiti evangelické
redy. Jak může ještě křesťanem se zváti ten, kdo
tupí ty, kdož dokonaleji Kristu sloužiti chtějí ? A
co platí o řeholích, platí o katolických spolcích
vůbec. Ke každému spolku smí se člověk hlásiti,
jesom ne ku katolickému? Kde kdo smí se spol
čovati za účelem jakým koliv, jenem me katolíci,
sd účelem hájení vyznávání své víry? —

Stálý vzrůst a mezničitolná životní síla he
tolické Církve přese všecka protivenství a promá
sledování, to jest faktam, jež bez nadpřirozené,
božské pomoci vysvětliti se nedá. Ti kdož půso
bení nadpřirozené moci o rozvoj lidstva uzaati
nechtějí, vysvětlují tajematví síly katolické Církve
obecným odporem, se kterým se na všech stranách
potkává. Dle jejich názoru nejlépe nějaké věci se
poslouží, když se jí získá bodné mnoho odpůrců
a nepřátel. Zastávati se věci pronásledované, zjed
nává prý čest a slávu a to že jest mocnou po
hnutkou ctižádosti. Z tohoto důvodu nemá prý
Církev katolická nikdy nedostatek obhájců, ktefí
oku věřících jeví se jako hrdinové a za takové i
vyhlašování jsou. — Dle toboto názoru nejlehčím
prostředkem ku zničení moci a vážnosti církve
bylo by: dáti jí úplnou svobodu. Podivno, že aš
dosud nechtějí se nepřátelé Církve nikde tohoto
prostředku chopiti.

Nechť nám ale ukáží podobaý příklad v dě
jivách. Nikde žádné náboženství jiné nepřestálo
vítězně tolik a tak velikých zkoušek. Lidé přece
milují život, pokoj a pohodlí. Trápení a konečeě
mučednická smrťsa všech časů bylo špatným pro
středkem ku vzbuzení nadšení pro nějakou věc.
Každá společnost, která chce si sískati přívržence,
vychvaluje hlasitě prospěch, jaký členům svým
poskytne. Peníze, vyznamenání, čestná místa, uží
vání rozkoší jsou k tomu nejlepšími lákadly. Když
ale společnost některá nemůže členům svým na
bídnouti nic jiného, leč jen pohrdání a strastný
život, tu brzo uvidí, jak se ztrácejí přátelé její
až zmisí docela a ons sama se rozpadne. Z té

přšler krev mučedníků a stálost vyznavačů Cir„ bez naděje na jakýkoliv prospěch pozemský
ješt nesvratným důkazem pravosti Církve katoli
cké, nebot taková statečnost a taková vytrvalost
převyšuje přirozenou cílu každého člověka a může

jedin„ej Příneze0na pomocí božskou vůbec možBoni

Tvrditi, jak za naších duů často slýcháme,
že Církev od Krista založená běbem staletí pů
sobením lidí byla znetvořena a že po celá století
nebyla takovou, jakou Ba myslí měl Kristus při
jejím založení, to soamená tvrditi, že Kristus chtěl
něco vykonati, co vykonati nemohl.————————————————
nahoru a položili na postel. Já zatím béžel pro
doktora sám.

Šťastně jsem ho zastihl a již běžel k nám.
»Pro Boha, lidičky, co jste to uďáli«, křičel

již ve dveřích? Jenom m'éko, bodné mléka..
A popadruv hrnec s mlékem vrhl se na ne

šťastného Broučka, vypáčil mu ústa a ačkoliv se
vzpouzel, co mohl, lil mu je tam co mohl.

+A jaký to byl jed?« ptáse, nalévaje novou
míru do otevřených úst Broučkových, až tento
modral.

»Ale pane doktore«.
»No víte, víteř« a lil znova.
»=Panedoktore, to není ten otrávený, ten je

tuble na pohovce« ukazujíc na oči vyvalujícího

»Co že?e zarazil se doktor.
»No ovšem, on se otrávil?«
oTááko.
+A tuble je papírek oj toho jedu. Svijel se

tu a naříkul, až vlasy vstávaly brůzou«.
»Ukažtel a doktor lízl k papírku. 
«MiHion hr... . vždyť je to Seidlický prá

šek! No vy jste mi pěkní hoši. Já vám povím,
dělet si švandu. Jak se jmenujete=, obrátil se na
Demosthena, vytáhnuv papír a tušku.

»Otržvenýe začal prosit.
sJá Vás naučím. Ješté teď jdu k říditeke.
»Ne, ne, prosím Vás, pane doktore -já za

nic nemohu. Já chtěl jen kamarádům nahnat stra
cbu, že mně nechtěli půjčite.

Pramiljonský pumpař!

ěĚB



Jest nerosnmaým as0 pošetilým jednáním
Dráti si pohoršení s toho smutného zjevu,že často
lidé učení žádnévíry nemají ji sepírají; ne
bof nevěra s pravidla původ svůj má, jak u mušů
tak i u žes, nikoliv v rosumu a v převeliké vadě
jmusoti, ale spíše ve zkašenosti ardoe. |

——Vojistých kruzích za našich časá i za dí.
vějších stalo se srovaa jakousi manií, před

vídati Církvi katolické brskou, toužebně oče
Čerazos sáhobu a úplný zánik. Doba této veliké
katastrofy byla dokonce i stanovena s takovou
bespečaostí, jako když bvězdáři satmění slunce
peb měsíce oblašují. Ale přemnosí s těchto proro
ků klesli již v brob a proroetví jejich dosud se
nenaplňuje. Mnozí z těch, kteří sa našich dnů živi
jsou, uce sklamání svých předchůdců, přece
pestali se o nic moudřejšími a čekají ještě usta
vičně na sáhubu Církve, tak jako židé dosud če

kají na ©Messiaše ©Opatrněji než mnozí jiní
jádfii se v tomto směru nověrooký, francouzský

flonof Cousin, aby se mu Současníci jako proro
ku faleknému, vysmáti nemohli, soudil, že musí
Církvi dopřát ještě lbůtu aspoň tří století. A
holení těchto proroků až po dnes ještě nevymřelo;
nechť ale jem se páni upokojí a json trpělivi. Cír
kov katolická ví, že vystsvéna jest na skále, že
může vzdorovati boufím všech věků a že brány
pobelné ji nepřemohou, — jakož psáno jest!

6) BS

0 výživě těla
s ohledem na veřejné kuchyně lidové.

Ve schůzi katol. spolka „Svornost“ v Přelouči
přednesl J. V. Dielž. 

(Dokončení)

Vhodináchpoledních vystřídalose ade bez
lomoza a chvatu měkolik tisíc lidí ze všech tříd
obyvatelstva. Pokrmy před očima obecenstva při
pravované byly výživné, chutné a laeiné. Po celý
den aš do večera prodáváno bylo podle jídelního
Matku, který denně se střídal a cenník vykazoval
celkem asi 260 draků rozličných pokrmů a nápojů.

Jednotlivá malá porce stála 10 feuiků (asi

6 kr); sa tu cenupodána ku př. dobrá bovězípolévk“ nudlová, anebo z ovesné krupice a se zo
leninou, pívná polévka a j. Za tutéž cenu byl hlu
boký talíř rýšové kaše v mléce vařené,pos) pané
cukrema skořicí.Celájednaporovstála20feniků
a host obdržel na př. hostou hbrachovou polévku
a vní slušný párek uzenek, anebo porei štiky
s bílou omáčkou a hojný příkrm s rozmačkaných
brambor. Také mohla se za uvodesou cenu 20

apod. krejc.) obdržetí porce bocfsteaku, gulašoa pod.krmé masitá. |

Kdo chtěl vydati 30 feniků, dostal na př.
vepřový ovar, k tomu rozemačkanébrambory s ky
selým zelím, případné jiný druh masa a jako pří
krm selené boby v luskách, anebo podobné smí
šené jídlo, které s předcházející polévkou úplně
stačilo k nasycení. Šálek kávy, čokolády anebo
mléka stál 10 fenyků, podobně laciny byly růsné
moučné pokrm).

Kuchyňské zařízení vyznamenávalo se velice
pobodinou obsluhon, snadným udržením čistoty a

úsporným topením=pom ah anebo přímýmvytápěním velice praktických kotlů a pánví po
mocí kamenoého uhlí.

Varné kotle, sporokrby a podobné zařízení
dodala vesměs továroa A. Senking v Hildesheima
(zastoupení v Borlíně mají: Gebrtider Hammer,
Mohrenstrasse čís. 21), která také pro vojenské
kuchyně osvědčené sporokrby vyrábí.

Lidové kuchyně rozšířeny jsou nejem po
Berlíně, ale také skorem ve všech větších městech
a v mnohých závodech továrních. Není snad doba
daleká, kdy uzná se jejich důležitost také pro
meoší města.

Jaká výloda spočívá v tom, když rodina

rostí, které spojeny jsou s
domácoost|

Nejen že ve -velikém množství uspoří se
značně na paliva, ale také cena potravin ve vel-,
kém je mnohem lacinější, konečně pak opatření
smíšené, tělu potřebné, výživné stravy bez vše
liké ztráty času nedá se ani peněžitě oceniti. My
máme v Přelonči znamenitý příklad hrómadného
stravování. Jest to naše kuchyně pro chadou
školní mládež, kterou vede již na čtvrtý rok zdejší
„krejcarový spolek“, a kterou řídiljakožto

rvní předseda spolku, náš veledůstojný pao dě
a P. Hajaler.

Jak povznášející te pocit, když nyní můžeme
uspokojené zvolati: V Přelouči nemí po celou si
ma žádných hladovících školních dítek|

Náš křesťansko-socialní spolek obral sobě
sa úloha zabývati se řešením sociální otázky po
dle vzoru našeho arcipastýře a šlechetného lidu
mila Lva XIII., totiž ma základě křesťanském.
Heslonad jiné vznešené: „Miluj svého blíž
ního jako sebe samého“ musí býti našim
vodítkem i v otázce sociální. Mám za to a snad
i vážené shromáždění mně přísvěděí, že také

pravou oběda v malé

o ist zPrahy.
ový dezmík českých katolíků po mnoba

překážkách, přípravách a poradách konečně uzřel
světlo světa. První dvě čísla nebylana poště včas
vypravena, proto je obdrželi mnosí čtenáři pozdé.
V každém novém podnolkupanují sa začátku smatky
a proto dostane ee „Katolickými Listy“ českým
katolíkům listu, jakébo jsme si všickni přáli, aby
chom mohli konkurovati s listy liberálními. Mimo
toho bude vycházeti tuto sobotu počínaje laciný
týdenník pod názvem „Týdeoník katohckých listů“,
který je věnován zájmům důložitóbo stava zolnis
ckého. Již zvěčnělý probošt Štulo usiloval o to,
by místo dřívějšího „Čecha“ a „Pražského Týden

| níku“ vycházel tádný ranní denník. Dnes konečné
hlavně úsilím vdp. prof Druzda a peúnavnou čis

borna docíleno, po čemž všickní katolíci čeští už
dávno toužili.

z této svornosti v táboře katolickém může
j časem zdárné ovoce, že se totiž zmůžeme

časem také na katolicky smýšlející poslance, to
pevně doufáme. A tato svornost právě liberály
české velice mrzí. Vymalovali sice už v „Šípech“
v novinářském to inrchovíšti vejra, „Katolické
Listy“ avšak karrikatury náu ještě neodstrašily.

Rolnický sjezd svolaný mladučeskou stranou
do Kličkova sálu na Poříčí, zdařil se skvěle. Při
šli jsme do schůze kolem jedenácté dopůldne, ale
nebylo možno do sálu přjíti, byl přeplněn a tek
se dělo i stům jiným, kteří nuceni byli s nepoří
zenou odejíti. Pauující straně svcbodomysiné bofí
se s rolnické.n stavu půďa pod nohama. Ze byl
sjezd tak četně navětívem,příč:nou jest, že rolníci
čeští chtěli o svých hmotných zájmech promiaviti
jednou otevřené slovo. Nepřišli jako volebaí stádo
strany mladočeské. Když proto poslanec Horák
reklamovak české rolničtvo pro stranu svobodomy
silnou, nastal v sále takový odpor, te
Horák masel ustati. To jest věru bolestné rána
pro matadory z mariánské alice, kteří po tak
drahná léta trepili v hlavním městu české intelii
Gence s rolnictvem tak nesvědomitý čvindl Jací
jsoa to rolníci v klaha srobodemy kteří jako
Horák, Nikifeld, rozšiřují mesi rolnictvem naprosto
špatné zásady hospodařské, které jsom staru rol
nickému přímo záhubné! (Srovnej o tom rolnický
program české stran; křesťanskosociální, kde se
na teato čvindi řádaě poavítilo.) Na tjezda tom
rosdáván účastníkům také rolnický program mo
vého tohoto agráraího odražení. Pročtli jsme ho
a smáli jsme se ma, vidonce v něm pečivo upe
čené v pekárně „pražského advokáta. Přání o ta
nejdůležitější véc, o právo dědické, o nesadlužitel
nosti, nedělitajiížvsti půdy v programu tom ani mak.
Také jsme i. še ti páni, co ten program
vařilia pebli, mnoho 2 naši spižírny, tetiš s pre
gramu české strany křesťanskosociální, si vyoesli
a vypůjčili. Zde vidíme jak v nouzi tomu liberál
nímu mozka musí na pomoc přispěti ten bloupý
mozek klerikální*

Český sněm království českého povolilzemské
provisoriam a má se svolati asi v únoru. Viděli
jsme tyto dva dny několikrát po ulicích zakmit
nouti se povozy šlechty a tu a tam fiakra 8 po
slancem a nyní zase ticho. Proč gravíroje bisto:
rická šlechta česká do Vídně? Nemá ona dáti
na jevo solidaritu 8českým národem tím, že by
strávila simu místo ve Vídni v Praze?

V Praze málo v zimě vidíme povozů šlech
tických, za to jeme svyklí dívati se ns nádherné
okvipáže židů. To je ta slovanská zlatá Praha.
Česká spořitelna otovřela svou novou přístavba.
Je to uádherná stavba, která se úplně vyrovná
dvorním muselm, dvornímu divadla a budově říšské
rady ve Vídni pokad jde právě o nádhernou vaitřní
úpravu. Jsou to zase české peníze, nad kterými

čmci vládaou. Do nové budovy pojišťovny Ge
merali aseccurasioní má Václavském náměstí se
pastěhovaly © ohromné židovské obchody, jako
bratří Austorlite a jiní. Opět „slatá“ slovanská
Praha! SBE

Všelicos.
Kdo si přeje další sasýlání našeho lista,

mechť se jiš předplatí. © ,
Nové adresy pro naše odběratelechystáme

právě do tisku a proto prosíme snažné každého, ko
mu list dochází pod uesprávnou adresou anebo přeje
si vůbec nějaké směnyna adrese, aby nám to nej
déle do 13. t m. oznámil. Po vyhotovení adres
jsou opravy spojeny s obtížemi a připravují nás o
čas. Raótešadresu,podníž list dochásí,přilepitina
kor. lístek a směna připotiti,

»

Přehiáka Bitů protastáhtěkýctí.skl.
rikálovéa Jezovitás, rvdí pozdravp. R

t
v Hlasechze Siona, kdyžze sna 'libéhose
boezí, klersikálovéa jezovité, to jest jeho poslední
povzdech,kdyš na ložece klade, a i vmoci tatb
dvě slova jej straál a ubírají mu sladký obábok.
Proto také v úv. čl. Hissů 20 Blona ze dně 10.
prosince +896 str. 289 uchýlil se p. postor od
svého úkolu so postevení evangolítů a Moravě
a předeslal moc řeči o klerikélech a jezovitech.
Hlasy ze Sione přežvykují ty klerikálv a jezovity
ve svých sloupcích už kolik let, a kdyš jedaoma
pastorovri dojde ©nich pásmo myšlenek a nadávek,
pustí redaktorství drubému a ten třetímu, a tek
na tom klerikalním a jezovitském kolbišti lámou
si hlavu a otupují své brkové oštěpy | Z tohe
kolbiště Hlasů ze Siona odcšeljeko merod:pestor
Novák, pak po ném odešel od cbefredaktora «
majitele Hl. ze Siona zrazen a před soad citovém
pastor Čížek, že při článku apílejícím papežství
a katolické církvi jeho incogoito bylo prosrezeno
a on měl opletačky, a teď u vědomí své vel:kosti
vystoupil na kolbiště pastor Sadek. Tomu jeho
redaktorský rozum se otevřel už až v podzímlu
jeho života, a protože veteréni vůbec jsou opatraí,
nevylezl p. pastor ze zálohy, ale oastrčil před
sebe korrektora tiskároy katolíka Cerasteina, aby;
kdyby přišlo k soudu, za ovangelický rozum na
strčil katolická záda a belvetismus zůstane pěkně
v suchu. Co pak ředy p. pastor v Hlasecb že
Siona nám přináší? Nejprvé hrůza číst, sna Moravě
prý obcházejí jezovité od fary k faře a místo abý
lid u víte utvrzovali, svými kázaními jej fadatisují.
(Co pak aby místo jesovitů obcházel katolické fary
nějaký helvetský p. pastor, aby je u víře utvrdil?)
Dále: katolickým kKněšímna Moravě nejedné se
o zbožnost a mřavnost lidu, ale o nedvládu, neboť,
kněži jsou podřízení šlechtě a té se také jedná
o nadvládu nad lidem, a proto kněži musí šlechtu —

starali jen o vládu nad světem, a knězi musejí
bezpedmínečně posloucheti.« Tohle všecko dle
p. pastora chtějí katoličtí kašží. Než me fokneme,
že takovýmto naivně hloupým jeho povldačném
už nevěří ani posledsí a jeho Renoských helret
ských oveček, povedeme z jeho belvetckého po
vídání důsledky: Patrovy katolíckých řar je také
protestantské šlechta, a tu Cedygfte jeho Bcivor
ského tvrzení také kněží ©její smebách podporují.:
Ze by protestantský panpůtren jednal proti hel
vetůms, to ani p. pastor sám nevěří Déle: Patronenms
ketolichých kněží je náboženská matice v rukou
vlády. A poněvadš teď té vládě mladočeši nadlí
zají e pomyšlení by jí udělali, proto nes těší
uznání se strany helvetské, že jsme loyelními
stejně s mladočechy. Čeho pak se dále bojí p.
pastor? Aby učitelstvo nebylo katolické, aby
inspektoři nebyli lidé našeho smýšlení, aby učitelé, 
učitelky a prolessoři nechodili ještě více na exer
cicie oa Velehrad, aby se moc nešířily Rejfcise
nory záložny, še prý jsou ty záložny vejeny
duchemklerikojníma še osvětaotmezetkásnašimi.
snahami.e O toble poslední se 6 p pastorem hádat 
nebudeme, ale připomínáme, jestli učenost Hlasé
ze Siona je vrcholem helvetské a pastorské osvěty,
pak se pánům hejvetům od Hlasů ze Siona ještě
dloubo v blavě nerozsvítí. O učitelstvo se starat *
nemusejí, které bude chtíti, půjde s námi, nikobo
nutit nebudeme, aže mposí učitelé půjdou s Oámi,
to už nyník zaplalenístracbusdálujemei Hlasům
ze Sione i Nár. Listům ze dne 4. prosince. Pao
pastar napomíná své věrné, aby zdokonalili svůj.
život v obledu zbožném a tmravním, aby kato
likóm mohli imponovati. My jsme pořád mysleli,
že jejich čisté evangelium u žádného protestanta
ani nic nedokonalého nepřipouští, a teď najednou
se oapomínejí že mají býti lepší než jsou. Na
konec pak str. 291 vylezlo z p. pastora, še se
nemusejí klerikálů báti. Co to bylo pořád strašení 
belretů předními klerikály a teď uš tobo není.
třeba. My jsmevěděli, že p. pastor, třeba nechtěl,
musí přijít k rozuru. P. pastor str. 293 vyčítá
katolíkům kilové knížky modlitební, poutě, oltáře,
které by ženy očima sbltaly. Starejte se pánové
z tábora betvetského o ové zfaliované bible, a
kolik kil mají vaše kancionaly a zpěvníky, ve
kterých místo slova Božího spíláte katolickému
náboženství str. 297, tak že zemská úkolaí rada
váš církevní zpěvník pro vaše belvetské děti ani:
do škol nepřipustila, poněvadž je i v písních pro
bohoslužbu určených učíte fanatické sášti proti
katolíkům. A pak chudáci helveti, jak jsou všude
od nás uliskováni pro to své čisté učení str. 297.
Jestli konečně p. pastor str. 299 si přeje, aby
mladočeská strana pla klerikály jeko červa,
vzkazujeme mu, že“to už nepůjde a že k veliké
zlosti pánů belvetů máme tu smělost žíti a vy
víjeti se dál a nic je v činnosti nezadrší, eni
ušlechtilé výroky Nár. Listů o katolících, kde, jak *
se zdá každý úterck má p. pastor klerikélní guastál.
Silné výrezy, jako: zapeklý, plesnivý a p. u Nár.
Listů potvrzují jen naši domněnku, že se z Nár.

chudák celý rostřesený brozí bujarým katolickým
dětem, jak jim poví. Aspoň slova Nár. Listů: Svaté
právo národa nezadáme nikdy a za žádnou cena
nikomu, k dobývání českého stétu se neupíšeme
krví našich dětí, budí u nás jen útrpný úsměv,



dompromírůse stranou Loneervativní už by dávno
Bi na zasloužený odpočinek, do svýchpaláců bla
bobytu, které di nezištné vysloužili na národa roli
dědičné. Proto pánové, nelekejte se tolik alova:
Lósty katolické, a nebojte se tolik těch jezovitů,
klerikálů, neomylnických zelotů a štrébrů, když
to budete myslet e národem poctivé, nebudou
vám katolíci tlepat ne pety, ale jskmile se opovážíte
ba útraty národa břešit, jen sami dobře se mít,

„zič pro národ sni v semském ani v říšském saěmu
nedělat, jen lidu lebkověrnému hluchými frásemi
písek do očí sypat, pak budeme vždycky na místě,
abychom v listech katolických vuše farisejství od
kryli, a vém řádnou českou odpověď dali. Tam
"tedy na shledanou. + 24

Spojenými sllnmi. Učitelé němečtí v Oe
ohkách| Ustamovají katehcký opelek v Haněpachu.
-České učitelstro nebade osamoceno, neb všade počí
vá prorážeti dech Nejsvětějšího učitela, který zajisté

seitézí. Vd. dachorenstvo žádáme, aby o katolic
kém českém opolka učitelském pp. učitele,
© nichž so domnívají, že by ke spolku přistoupili,
-apozoratii, neboťje třeba vŘestranná úkóe! — Další
-činnosti Zdař Báb í — m.

: BŽO
Avěsti s východních (Jech ,

Osvědčení |
Jeho Jíllosti nejdůst, p, biskupu

——rálevéhradeckému.
V mejhlaháí úetě a pokoře kato

r“ osmělaojíse Vaší BiskupskéMilosti
ci

k Novému roku nejvehvější blahopřání.£o přečtení pastýřského listu od VašíBiskupeké
Ailosti v chrama Páně našem v den sv. Štěpána
byli jsmecelí blažení nadpastýřekýmlistem po
dávajícím ném tolik důkazů o pravosti naší svaté
viry a y proti nezřízeným útokům u s pří

husou názvům „Klerikál“ a „ultramoa

rtán“, : kterýmišto názvy jsme se jiš docela
Žalm tobo, že právěnéš obecnívýbor to

byl který ani tolik slušnosti neměl, by byl Vaši
up-kou hijest uvítal; jest ovšem skoro úplně

svaagolický.—
Prosítto Bola všemohoucího,by blahodárné

čiunosti našeho Velikého Biskupa, kterého v do
béch zlých sa horlivého náměstka Kristova si
vyvolil, šebnal, a aby dal dočekati se Vaší Bi
skupeké Milost alavného vítězství nad nepřátely
Kristovými.

Líbéme. Voší BRiskopskéMilosti race A zha
«nenáme se v nejhlobší úctě a pokoře oddaní
Antonin Filna, řídícíučitel IGaret Urbánek, rolník.

Serléh, přednostastanice.Václav Š učitel.
tCare! Hlavsa, c. k. poštmistr.Vekřát rolník.
Jen Urbénok, mlynář.Vácšiav Vekčál, rolník.Je

rotnfk.Ičare! Zahrad krejéí.FP.
rolník.Ilarol Wetava, d.-mkář. Frant. Bě

ozáh, domkařAnt.
domkaf.Jeeet Uerdych, domkeř.Václav

Zradička, domkeř.Jesef Gregor, rolník.Vaclav
may "in Jecof Hofmana, roln): František„ strážník na draze dozorce

-dráze. Jesef Ilezet, rolník.Václav Šimon,

!

na ot
rolák vln.

U Ů rolok.JesetCabrnesl, rolník
rolník. Jam Oděmec, kostelník.

Poznámka k hořejímu osvědčení. La
skavostí bisk. sekretarláto obdrželi jime svrchu uve

ý manifestační projev uvědomělých katolíků ve
kteří melíčenými slovy vzdávají díky ndp.

biskaporí za letosní pestýřký list „0 ultramontanio
ma“ Nováhali jsme projev tento oveřejniti, protože

„jest ohlasem smýšlení všech katolíků diecése králové

H

„ Dar. Jebo Biskupská Milost ráčila Vince
cianské konferenci sv. Antonína Poustevníka
v Novém Hraáci Králové nejmilóstivěji značnou
sumu 20 zl. r. č, uštědřiti, začež dotiená konfe
rence svý nejvroucnějšídíbya
skládá.

Přednáška náp. bisku jednotě
katolických tov ů. Von dne 10. t. m.
bude přednášeti J. M. ndp. biskup v tovarráské jed
noté. Začátek o půl 9. hodila odpoledne 7 Urodení
hosté mají k přednášce přístup.

á valná schůze katol. tora
ryšů odbývala se dne 3. t. m.ka eaačné účastičlen
ské. Schází zahójil dp. předseda, Fr. Reyl delším
proslovem, v němž nastínil stručně obraz minnlé
činnosti spolkové a naznačil zásady budonejho postu
pe. Jednatelská zpráva přinesla podrobný výčet spol
kové práce, kttrá kašdořočně přibitší ku stránce vzdě
távací, zábavné i lidumilné. Církevních slavností, sta

inovami erčených, účastnila se vědy jednota korpora
tirně. Pořádáno byle 8 veřejných přednášek vedle

-četných promluv v řečníckém krouku. Všocky kato
lické listy a stále srůstající koikovna vybovovaly
„poptávce čtonářetva. Větší nároky na represeataci Lež
jiné léta vyžafovaly letos. četné slavnosti svě

-cení praporů spolkových a národní elavnosti Jednota
vyslala delegaty za vomský ajezd pražský, k odhalo
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skladby, s nichž posledně vámoční zpěvohra docílila
svláště lichotivého úspěchu. Vychovala také již jedno
ta slošný počet dramatických oil, které výcvik svůj
sskaly na spolkovém jevišti. V Hdumilné snaze jed
nota poskytla onemocnělým 20 sl. a přicestovatým
členům 9 sl. podpory; pobořelým do Jelení zasláno
85 xl. Jednatelská zpráva řadí se svým výčtem spol
kové práce ku letům předešlým, coš věsk nemůžeme
stejnou měrou ří správě účetaí. Docilili jeme síce
také ještě přebytku, ale pa fond spolkového domu
nesložili jsme letos ničeho, protože četné nové kato
lleké podniky poutají na sebe pozornost štědrých dár
ců, čímš na starší podniky se zapomínává. Doufame

svoleni byli pp. Polák st. za staršího, Jeoašovský za
Čermák

za hospodáře, Svaták za správce divadla. Z. volných
návrhů nejpozorubodnějším jest návrh p. Jenšorského
o zřízení výdatnějšíbo podpůrného fondu. Valná schů
ze ukončese byla hlučným provoláním „Slávy“ pro
tektoru jednoty, ndp. biskupu královéhradeckému,
Edvardu Jana. Spolkové činnosti v novém roce
„Zdař Bůh l“

Národní klusiště, zřízenékinbemčeských
velocipedistů pro Hradec Králové a okolí přírábilo
minulé neděle velké množství náštěvníků a diváků.

datny, obřírárny, čítárny, čekárny a veramdy jakož 1
klasiště samého, které vyajká nad jiná svou rossá
blostí a polobos chráněnou. Té£ večerní osvětlení,
které v tomto uspořádaní jest pro Hradec novinkou,
060nám velice samloúvalo a přejeme našim obětavým
podnikatelům jen více — zimy, hojnou návětva
kluziště pak doporoučíme vřele našemu obecenstvu.

Ples spolku katolických tovaryšů ve prospěch
podpárného fondu odbývá se dne 24. ledma 1897.
ve dvorané Živnostensko-Štenářské jednoty. | Vstupné
1 zl. Začátek © půl 8. bodině. Jen pro zvané. —
Ples spolku číšníků Hradce Králové a okolí dne 26.
ledna 1897. Dvorana Beeedy, Začátek v 8. hodin.
Vstapné 2 koramy. — Šibřinky tělocvičné jednoty
Sokol v Hradci Kr. pořádají se dne 20. února ve
dvorané besední o 7'/, hod. Hudba spolková. Motiv:
Z říše národních pohádek a pověstí.

Ke zprávě o darech dobročinnéhokomi
téta dam pro chovance Radolfioa dodáváme že: pí.
Alolsie Janečkorá darovala 6 párů šlí a 12 kapesní
ků; pí. Marie Rybová. 4 páry punčoch a 6 kapes
víká; pí. Augusta Vachková: 3 kapesníky a látku
na 4 zástěrky.

mé“ o e

Úmrtí. Dne 1. t. m. semřel Ad. Landa, bývalý
poručík V. oddělení četnického, posléze pobočníkzem
ského velitelství v Praze. Mrtvola zesnulého byla pře
vezena do Hradce Kr. a ována v hrobce na hřbi
tově pouchovském. Pohřbu zúčastnilo se 30 četníků,
úředníci soudu a hejtmanství a značný počet obecen
stva. Všeobecněodsuzován byl spůsob, jakým pohřební
ústav dopravil v tomto případě značný počet věnců
ne hřbitov pouchovský a zpět do kostela sv. Ducha.

Kožená tobolka s menším obnosem peněs byla
nalezena na národním klasišti dne 6. t, m.

Oprava. Dvonřádková zprávička uveřejněná

v Sinom z posledních čísel našeho listu titulem„Vojenské bitky“, nebyla, jak se nám dodatečně sdě

le, správná Výtržnost mezi několika muži obouejších pěšších pluků stala prý se jen jednou.
Chtěl te rozfefrovat. V úterý odpoledne byl

vyhozen s Fránklovy kořalny č. 78. Frant. avský
z Praskačky. Týž byl posději-pro výtržnost zatčen a
dopraven do městského věsení. Dopravatato byla však
náramně nesnadná; Čáslavský se rval se strážníky,
kopal, kousel a trhal oblek. Ve vězení pak rosbil dvóře
a zámky želez, jimiž musel být spoután, a vyhrožoval,

le jo z ne popozbofraje. oého ne dodáneeudu. Zbuj y m dopravenpostr
kom do své domovské obcePPrahy. "P

Desítka v kaposníku. V jistém zdejším ob
chodě zapoměla nějaká rolmice z okolí v posledních
třech měsících kapesní šátek, v němž byla saobalena
desetiziatová bankovka. Nález uložen jest do přihlášení
se vlastníka na policejním komisařetví.

Udán pro nedovolené provosování hostinské živ
nosti byl jistý majitel bok 6 boady v obvodu
města. Týž prodával pivo v láhvích a čaj a k tomu

prý byla u něho jako sklepnice saměstnána snámá$enština. :
Bujaá fantasie. Dne 29. prosince rozšířila 60

Kaklenách pověst, je nalezeno ma lukách ve pří
novorozené dítě. i jalo se ihnedpátrat?co ma pověsti té pravdivo.V jednom příkopě za i

nalezen balík áceného šatstva. Nedaleko toho

vpoho byl u předmět,v němě však zjištěnaa — .
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Obdrželi milost. FrantiškaKuželová, Josef Bed
i sločin úkladné vražd mnáchané S astvoni n v ma rols

ovi, obdršeli od Jeho Veličenstva Císaře miaaiceKuželována časživotaaostatnídodvaceti
letého žaláře. Všichni byli dopravení dne 6. t m.
s rána Wprůvoda místního četnictva drahou do Prahy.
Sensace milovné naše publikum přišlo o požitek.

. — Kvítka s čortovy zahrádky. Dra i3lotí bratři
Mojžišové z Nového Hradce Králové vyšli ai dne 4.
t. m. na žebrotu do našeho města, kde se jim patrně
dobře vedlo; za vyšebrdné peníze opili se tak, se mu
síla jim policie přijít na pomoc.

Srávkapro novoroční dárky. V továrně Domuthově v Čer.Kostelci stávkovalo v těchto dnech
500 dělníků proto, že nebyly jim rosděleny obvyklé
novoroční dárky. Dne 4. t m. vrátili se stávkující
opět do práce. |

Kradlí na kořalku. V měsící inci besedo
vali povalovačí Frant. Schenk, Arnošt Vlček,Jaroslav
Prokop a Josef Souček v kořalně Al. Naršíka v Ná

-chodě. Kamarádům bylo v putyce útulněji než venku

v mrasivém čase. Maršík však nečeká za úlenkuAproto jalese čistá společnost epekulovati,kdepe
vzíti a dobřepak a ně se míti. Vybídaut Souček,
aby „něco“ saopatřil. A skutečně, Souček se v malé
chvíli vyznamenal. Vypálil z půdy z neuzamčené al
mary továrnímu dělníku Josefu Rejskovi všechno ne
dělní i všední šatstvo, tak že okradený téměř nahým
zůstal. Souček s nakradenými věcmi podělil savé
soudruby. Rejzek však ihned jak o krádeži se dověděl,
obvinil přímo š0letého Součka, dělníka bez práce, že
natého, který však se ženou nežije a jemuž kořelna
a kumpáni milejší než spořádaný krb rodinný. Souček
satčen a proti drahým jeho kamarádům zavedeno vy-,
šetřování jako spolupachatelům.

Noční návštěva o Sylvestru. ManželéJosef
a Marie Novákovi ve Smiřicích šťastně skončili rok'
1896., však poslední noc utkví jim na dlouho v pa
měti. Jako obyčejně, tak i tentokráte navštívili syl
vestrovskou zábavu due 81. prosince. V živé zábavě
dočkali se okamšiku, kdy nový rok loučí se se sta

rým a kdevhní přítomnía vzájemsi r
rávě í bodinyv novém roce byly jiš pro No

vákovyosndnými. Po půlnoci když seodebrali k do
movu, nemohli otevříti domovní dvéře, což jim bylo
nápadné. Novák chtěl vlésti oknem, došel k oknu a
to k nemalému jeho uleknutí bylo otevřeno. Vlezl
oknem do svého bytu a tu shledal, že byl nevítanými
hostmi navštíví a o těžce nabytý majetek okraden.
Vše bylo zotvíráno a přeházeno. Dvéře byly se síně
sastrčeny, aby lupiči ve své práci překvapení nebyli.
Dle všech známek musili býti tři osoby v bytě, kamž
se dostali fčem. Dle stop měli nohy zabaleny
v hadrách bližším ohledání shledali manželé No

vákovi, že jim byly odcizeny dvě velké peřiny, 4„poštáře, se akříně, slatý kříž, dva prsteny, starý, zlatý
medailon, který byl v rodině památný, černý kabát
(sakko), dvoje kalhoty, černá vesta a na hotovosti
19 zl. Z vedlejší dílny truhlářské ukradeny jim růsné

třeby, tak, že úhrnem škodu odhadají nad 160 zl.
a dukách ku Jaroměři nalezena druhého dne černá

vesta z krádeže této pocházející, kterou pachatelé
cestou ztratili.

Mají to v krvi. Známí zslodějovév okolí Jan
Kokrda a Josef Danda z Nedělišť, poslednější vícekráte
trestaný dlouhoprsťák, vybrali se koncem prosince na
lup husí. Cil byl krátký. Dorazili do Rozběřic ku
statku páně Feyglovu, vytrhli lať z plotu a vlezli do
dvora. Tři husy padly jim do rukou, které sadusili
a v pytli odnesli. Na cestě zavítali do stavení Jana
Marka, kde z kurníka sebrali tři slepice. Doma husy
i slepice oškobali a libovali ei, že jsou na vánoce
slušač a lorně zaopatřeni. Druhého dne ež zpo
sorována a učiněno oznámení četnictvu. Četnickému
sávodčímu Povrondrovijsou snámy ve vůkolí všechny
osobnosti lacino Kupující a žijící na účty svých bliž
ních; učinil několik domovních prohlídek až u Jana
Kokrdy nalezl peří ze slepic a husí. Oba se ke krá
deži přiznal a byli zatčeni.

Zasypán ve studní. Dne 29. m. m. vyhazoval
Vinc. Bosůlek ze Lhoty pod Libčany studni u dom
káře Rohhka v Dobřenicích, při čemž byl zasypán a
vytažen již jako mrtvola. Rosůlek byl oddán nemír
nému pití kořalky a ta byla patrně příčinou, že ne
jednal s náležitou opatrností. Nešťastník zanechal
vdovu a tři nezaopatřené děti. Mrtvola jeho hyla po
hřbena na hřbitově dobřenickém.

Ohně. Dne 29. prosince o půl drahé hodině od
ledne vypukl ve stáji Josefa Doubravy na Novém

radci v č. p. 176 neznámým způsobem oheň, který
strávil celou budovu. Doubrava jest pojištěn u vídeň
ské pojišťovací společnosti na 350 zl., utrpěl však
škody přes 400 zl. — Dne 8. t. m. o 7. hodině ráno
shořela stodola rolníka V. Holaba v Praskačce. Má
se sa to, že oheň byl založen ze msty. Vyšetřování
jest zavedeno. — Dne 2. t. m. ve 2 hod. odo. shořela
stodola J. Valcovi v Oujezdě u Černilova. Škoda od
hadnuta na 760 zl. Pojištění 620 zl. — Dne 1. t. m.
= noci řádil obeň u Ant. Jirouška v Roudničce.

Oheň. Dne 23. prosince o půl 7. hodině večerní
pukl v domevním stavení v cihelně firmy Fejtek a

Knížek u Jaroměře oheň, který zničil stáj a stavení.
Mimo to shořelo as 3250metr. centů sena. Požárem
utrpěli majitelé škody as za 900 sl. Byli však poji
štěni na střechu u společnosti „Phónix“ na 860 sl. a
u společnosti „Slavie“ v Praze na seno na 600 zl.
Veliké nebezpečí hrozilo blíže stojícím budovám, se
jména kruhovce a lze děkovati úsilí přibylých ku po
moci basičů = Jaroměře s parní stříkačkou. Zachra=
ovací práce hasičů jaroměřských byly zdatné a sbor
se opětně znamenitě osvědčil. Podezření ze založení
obněpadlé na dělníka Karla Kociána, který vzdor

výpovědi z práce, sdršoval se v cihelně, kde byt bezplatně užíval a práci si jinde nevyhledával. Dan před
požárem řádil u stavení dělníka Františka Součka, 0
němž se domníval, že byl vinou jeho s práce propu
štěn. Souček pak uposorňoval svého zaměstnavatele
drahého dne na K. Kociána, še by týš mohl něco
slého vyvésti.



> S Předměřle. Naštědrý den bylo vnají Škole
už po desáté od její vystavení podílení chudé n'ádeše
obuví a šatstvem. Po deváté hodiné bylo žactvo
mášděno v druhé třídě, a přednášelo dojemné zpěvy

vánoční, jakoš i díkučinění sa veliká dobrodiní, ješ
jim lá<ka četných příznivců zdejších škol prokázala.
a tu láska, kterouž dobrodincí projevili maličkým,a

to ubohým maličkým chudobným, ať hojně požehná
dítko Boší všem! Řídící učitel p. Augustin Mindl
může se radovati, že jeho láska k i nalézá
obětavého ohlasu v obci. Hodně sdaru Božího za to
všem |

Z Polné. S potěšením zaznamenáváme v kro
nice dějin spolka našeho, že vyskytli se mímo nepřá
tele snah našich i přátelé,kteří s obzvláštní štědrostí
darovali nám z00 zl. ka podpoře členů, kteří by v stís
něných poměrech byli. Dalším slibem nám daným jest,

. že peněžité dary průběhem roku vzrostou na 400 sl.,
kterýžto podpůrný kapitálek nezůstane osamocen. Šle
chetným dárcům srdečné: ZaplaťBůh| Nemůžemetéž
satajiti veliké události, která u nás stala se o sylve- 
strovské zábavě u „Slovana“. Na jeviště uvedenbyl
duchaplný žánr vtipů. Motiv vzat s posledního jed
nání „Katova posledního díla“, ješ sehráli ochotníci

polkusv. Josefa dne 27. prosince při nabitém sále.
díle tom ve třetím jednání hradní na Valdeka Ka

Jovin se zblázní a dupe do země. Naši milí sousedé
nás jako kočka myš milující, vytasili se s pyramídál
ním nápadem, že studení vydupávali šváby. Nu a co
myslíte, ten sodpuštěním vtipse žachyti! a byl měst
ským rýmotvorcem polmiským vypraven na prkna bo
byně Thalie. Páni“se baví! Z nouze Franta dobrej.
Věc nestála by za smínky, ale přece připomímáme jí
ns ukázka jakošto charakteristiku našich domácích
duchův a kulturníchsil. Ostatně přítomné obecenstvo
učinilo si úsudek také.

Z Hronova. Dae 3. ledna uspořádal politický
klub katolického dělnictva v Čechách na požádání
některých uvědomělých katolíků zdejších ve Zbečníku
u Hronova v místnostech p. Vácslavá Holubce veřej
nou spolkovou schůzi. Ke schůsi té zavítali ochotně
osvědčení jiš řečníci v oboru křesťansko-sociálním:
dp. Emil Dlouhý —Pokorný a p. Vácelav Myslivec,
členové téhož politickéhoklubu z Prahy. Pozahájení
schůze p. Josefem Lelkem, obchodníkem ze Zbečníka
a členem klubu, ujal se slova dp. Emil Dlouhý —Po
korný. Rozvinul před posluchači poutavým způsobem

obrázek parlamentu nynějšího, ukázal na nynější nespravedlivé zastapování lidu tamtéž a vybísel vřele,
y každý k volbám způsobilý občan a svého také

vždycky užil a volil svláště při nastávajících volbách
do V. kurie jako svého zástupce a tlumočníka muže
sásadami křesťanskými prodchnutého, upřímného ka
tolíka, který by na sněmu zájmy lidu také nezištně
hájila zastával. Druhý řečník, pan Vácalav Myslivec,
objasnil poněkud šíře program strany křestansko-e0
ciální, vytkl jednotlivé body v tomto programu a uká
sal mimo to v pravém světle zásady sociální demo
kracie. tak še posluchačům zašla všechna chuť na ten
budoucí socielnědemokratický ráj, který oni tak rádi
svým stoupehcům před očima malují. Všechny vývo
dy své doložili páni řečníci hojnými doklad) z úst
vlastních demokratických předáků vzatými. Schůzi
uzavřel opětp. Josef Lelek vybídnav provolati „sláva“
papeži dělnictva Jeho Svátosti LvuXIII. a našemu se
měpánu, císaři Františku Josefovi I. Že v našem okolí
zájem pro zásady křestansko-sociální roste, tomu na
svědčuje hojné účastenství při oné schůzi; neb pro
strangé místnosti hostinské byly poslachači obojího
pohlaví přeplněny, a páni řečníci hojným potleskem
a častým souhlasem odměňování. Všdyť mluvili od
srdce k srdci. Také soudruzi naší věrní i ze vzdále
ného okolí v hojném počtu se dostavili. Kéž schůze
podobné častěji i jinde se opakují —pak spravedlivé
a poctivé zásady naše musí proniknouti v jádru svém
dobrý náš lid, pak můžeme očekávati s jistotou, de
dojdou tyto zásady svého uskutečnění na prospěch lidu
našeho nyní tolik hmotně i mravně stísněného. Ku
konci této zprávy vzdáváme srdečný dík politickému
klubu katolického dělnictva v Čechách sa jeho ochotou,
s jakou u nás schůzi tuto uspořádal, také pánům
řečníkům, kteří až z matičky Prahyk sém zavítali,
i věem ochotným účastníkům — a na brskou ahle
danou voláme: „Zdař Bůh!“

De Brandýsa m. Gri. (Odpověďna článek uve
řejněný v „Racha“ dne 26. prosince 1806). Poněvadě
věnoval jste mi, milý příteli, svou pozornost, jako do
datek k demokratické schůzi ze dne ©.prosince 18v6,
uveřejnil jste článek přímo na mne adresovaný, poklá
dám se svou povinnost Vám se podobně zachovati,
To, co jsem četl v „Rucha“, do kterého jste se se
svým přetížšenýmsrdcem utekl, jest věc navýsosť sa

jímavá. A toda dř ý důvod, pro který vám toutocestou odpovídám. ti-li jste někde méco, to ještě
neznamená nějaké positivní vědění. Chcete bít jako
Makkabens do klerikálů, a nevíte. co to klerikál je.

Klerikál je člověk, kter si vyvolil Boha, Ježíše Kristaza podíl (řec. kleros). Tedy každý dobrý katolík jest
klerikál. Klerikalismus pak jest snaha, aby,jak jedno
tlivci, tak i náš veřejný život, tedy i zákonodárství pro
niknuto bylo duchem zák. Kristova. Vidíte, jak daleko

uchýlil Jste se od pravdy! Ve schůzi jsem tvrdil totéš,
že jen na základě náboženství, dle něhož majíse za
chovati jak prácedárci tak lid dělný, je mošna klidné
oprava ku blahu lidstva. Vyale opravujete mne, abych
spíše řekl „na základě klerikalismu“, a nyní pozor!

jeho kalina ě němž praví Kristus, de sežírádomy vdov a siro který je farizejský, pokrytecký
ako hrob, zevně krásný, ozdobný,all uvnitř plný
nusu, hniloby a nečistoty, na základě toho klerika

lismu,- těch klerikálů, kteří mají tak temnou minu
lost.. „kteří v Athénách otrávili Sokrata, v Jeruea
lémě nejnevinnějšího Krista, v Kostnici horlivého ka
zatele Husa,těch klerikálů, o nichž pravíKristus, že
na jejich rukou lpí všechna krev Abelovy až do
krve Zachariášovy.“ Maohý z laskavých čtenářů nebude
chtít věřit svým očím. Když jsem četl v tomto et.
listě, jak hradecká hokynářta líčila své družce kleri
kály, že pijí lidu krev, še pan biskup vypije denně
tři šejdlíky lidské krve, nemohl jsem se domyslit, jak

se cos takového můše vlidské hlavě srovnat,sle nynípo přečtení Vašeho článku, věřím vemu.
Vy jeste otrávili Sokrata, ukřišovali Pána

Ješíte, upálili Husa, zabili Abela,propo, Zachariáše.Tedy byl klerikál, Melitos, Anytos,Lykon, da,
lobci Sokratovi byli klerikálové (400 Jet př. Kristem).
Vysoké rada židovská « Pilátem, u Jidásem, to by
suni klerikálové atd. Věc tato nepotřebujemýchslov.
Mlavíť sama až příliš ařejmě. Vyvracet tak horentaí
nesmysly není třeba. Dále píšete, že jaem špínu spa

nělské inkvisice chtěl amýti na moc státní, aprevujete strach, abych je ještě nesvedl na sociál. demo
kratii. Pohledte jen néco výše, a upamatojté se, co
jste všecko svedli na klerikaly. Vašeho napomenutí
nepotřebuji, poněvadě dobře vím, a vy sám Da vobě
ukasujete, že vášeň od pravdy odvádí, a proto buďte
úplně bes starosti. A pravíte li, že jste hrdi na své

pojmy, které se navzájem vylučují, a dokazujete, do
nevíte, ani co jsou Husité, ani soc. demokraté, do je

jichž řad jste se přihlásil. Husité byli"bovi, který je učil, že jest jeden Bůh ve
že Ježíš Kr.jest Syn Boží. Hus je učil ve svém vý
kladu 10 Boších při : „že vneděli máme spasení

svého pilně hledati,“ že „zpověď má býti dobrovolná,brská, zjevná knězi, svých hříchů celá“, který paal
z Kostnice: „Připravujte 6e, abyste před svátky veli
konočními hodně přijímali Tělo Páné.“ — A co jsou

soc. demokraté, a jaký jes jejich program? Známývám asi general soc. dem.Bebel, předložil jej světu
několikráte: „na poli náboženském besbožectví, na

li národoh ářském kommanismascna poli po
itickém republiku.“ Možná, že se budete bránit, že

nechcete atheismus; ale pak poukasuji vás na tyto
výroky: v červnu r. 1874 prohlásili kommenardšětí re
volucionáři na své schůzi v Londýně ve svém mani
festě jako programe budoucí soc. dem. revoluce: „Vy
hnatí Boha se společností lidské, toť jest cílem revo

vojně Boo. jm eb „šoolaliat“ "zal8v6 číslo 16. naotásko: jest povídá: „Zplesnivélýpředsu
dek“. Co jest soc. demokratií vyučování náboženství?
„Systematische Verdurmmung“ soustavné slinpování,

ví vídeňský soc. dem.list- Arbeiterseitang“ r. 1898
. 191.,a ópét Bebel volá: „My jeme (totiž soc. deim.)

proti veškeré autoritě na nebi i na zemi.“ A kdybyste
si snad vzal za svědka řečníka p. Šperu, který sde
na schůsi řečníl — pravil, že soc. dem. nebere nábo
ženství lidu, přijďte jen ke mně, a já vám dám do
raky časop. „Červánky“, jejichž p. Spera hlavním pra
covníkem jest, jest-li že mi dokášete třeba ze článků
téhož p. Spery, že soc. dem. stojí na stanovisku ná
bošenském, a se náboženství netupí proto, aby je se
srdcí lidu vyrvala. Chcete-li vyvracet položku druhou,
že s0c. dem- nechce zavést kommunismus t. j. spole
čenství majetku. a odvoláte-li se na slova tébož pana
řečníka Špery, jež zde při schůzi pronesl, še totiž soc.
demokraté nechtějí se dělit, vezměte opět do ruky
„Čerránky“ čís. 20. ze dne 20. října 1896 a přečtěte
si čl. téhoš p. řečníka, odkud$ i já cituji na str. 510:
„Nevidíme správné nasývati kommunismus fantasií
neuskutečnitelnou. My musíme si představit člověka
příštího lepšího, neš nynější lidé jsou, a proto němůše |
nám ani dostmálo vaditi, bychom zřízení kollektivi
stické nepovafovali za možné a proepěšné.“ Jaká to
byla tedy blamage! A na třetí punbt v ramu soc.
demokratie mám také důvodu dost. V soc. dem.listu
»Vorwárta“ r. 1892 čís. 154, hrosí Liebknecht: „Ano
náš p bude proveden násilím.“ Soc. předák
francouzský Chauvin slibuje v Peuple r. 1890č. 109:
všechny postřílíme, kdo se nám postaví v cestu.“

Žcela konseguentně socialistický příznivecLonis Blanc,
tedy žádný klerikál, činí sa n.ne závěr: „Všechno,co
odstraňuje Boha, zavádí svrchovanost kata“ To jen
tak letem zachycená fotografie soc. demokratie. Jste-li
tedy hrdi na své předky Husity, brániti rám šádný
nemůže, oni ale na vás, na své potomky bezděčně
hrdými jisté nebyli. A ještě spoléhám na vaši trpěji
vosť. Dostal jsem od vás increpu, že ač šádný žid na

schůzi nebyl, přec jsem onich řekl, že stojí na špicích soc. demokratie, čili že tvoří její general-štáb a
pravíte: „ostouzeti někoho, za jeho nepřítomnosti, to
necharakterisuje hezky inteligentního člověka. Můj
drahý, jak já jeem se o nich vyslovil, nikoho pejme
nuje, a pouze konstatuje pravdu, to jest všemi zá
konyo veřejnéschůzi dovoleno. Za to panu Šperovi,
když tam někoho jmenoval zlodějem, za češ byl vlád
ním komisařem volán k pořádku, tomu nevyčítáte nic.
Toho to charakterisovalo hezky, že ano? Jak jste tedy
útlocitným, ovšem jen na jedné straně. Máte o né
úzkost, když toho potřebujete proti mně. Ku konci
pak se jim smějete, poněvadž toho potřebujete proti
obchodníkům a živnostníkům zdejším. Vzpomínám na
výrok dr. Důihringra, známého nepřítele křesťanství,
tedy ne krví sbroceného klerikála,který výrok pronesl
již r. 1878. „Die Socialdemokratie ist korzweg ein
Judengescháft.“ soc. dem. jest krátce řečenošidovským
kšeftem. Na mezinárodním sjezdu soc. demokratů ve
vesnici Siebleben u Gothy zvoleno bylo následující
předsednictvo: Za předsedu milionář žid Singer, sa
zapisovatele milionář žid Arons, který spolu se židem
Singrem, šidem Schonlankem, židem Stadthagnem, ži
dem Gaarckem, židem Braundm atd., řídil celý sjezd.
Tak to vypadalo v Gothé; a ožlédneme-li se po světě
můžeme upustiti zas: V Anglii vededemokraty did
Aveling, ve Francii žid Lafargue, v Německu Singer,
v Italii Barsilai, v Španělsku Iglesias,v PolskuMen:
delsohn, v Uhrách Jilberberg, v Americe šid Kohn,
v Rakousku Adler. A chcete-li vědět, kdo i české stu

žid Leo Sax, žid Ignaz Popper. Nemáte li ještě dost,
slyšte dál: Jako sociální demokrat musíte znát tato
jména svých předáků, krom jiá jmenovaných: žida
Elibogena, Ingwera, Lassala, Marxa(Markusa) Gold
steina, Pollaka, Gradenanera, Dascsinsciho, dr. Csecha,
dr, Morgensterna, Ganse, Ferriho, Vogthorra, Auspitse
vesměs židy. [ s židovkami vám mohu posloužiti. Jest
to Glaserové, která dle Arbeitztg. zalošila ve Vídni
spolek socialistek, dále Avelingová, Zetkinová, Lówen
hergová. Vidíte, to nepopřel ani soc. dem. fečník pan
Špera, a hájil jen to, že jest tomu jen v Německu!'
a v celém ostatním světě ne? Acoš jest sociální
dem. jiná u nása jiná jinde? Nikoliv,jest židovská

X

všude! Od židů salošená, od šidů |
židů všude vedená.Jak pravdi jest výrobde. bagr
še soc. demokratie není nic jiného,neš ochranná garda

didovské.- Jak K aemaací přílišideflaí, optimistické: I tb, $v.jsťa'46 tak proli kleci
kálům„vyřátíl,je krvípotříanil,i te je-na:povelgj
dovský. Marx žid, řekl: „Lád s knisem spojený,je
hradbou n itelnou,“ a.. + spci

Vorwěrta“ pronesl heslo: „Musíme bít'do
Čo byli liďé nejpoctivějšíl“ Jak uálechtilé -to heslo|
Hodno zajistésvých původců. Tolik veřejnosti na uvá
ženos. Končímslovy básníkovými:

P Pravdanésná:ustonpiti,zlobě,
kdo jí laje, ten ji zastává.“ P. Něnelek.

Listárna administrace.
F. H.Staršov:Do1.čce.1897.—F T.

Křelovice: Od 1.1 u 1596. — Of. B. Vápao:
Ještě 70. kr. Zásylky dlo přání zastavíme.

ml

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 3. ledna 1896. 1hl

sl. 4-15 oě 4-65. oves al. 2-10 ně 290, proso sl 4-80
až 0—., vikov sl. 4-80 aš ©—, hréch sl 8.— ně 6—,
čočkasl. 11-— eš 13-50,jábly zi. 9.—až 0brup sl.
8. —aš £i.—, bramborés 1.80ab B, jetelořéhove
mínka četveného sl. 6- — až 33-—, jetelového semínka
bílého sl. 28-— aš 4i,—, jetelového oemiska, dvédekého

—— —-. omen zl 6-—sk 6,50 100kg.
žitných otrub sl. 5-50, 100 ky. pěeničnýchotrab sl. 6-—
1kg. mádačerstvéhozl. 1-—až 0 1hg máslapře.
vařenéko— —, 1 bg. sádlavepřo s. 080, 1 ly.

okurek.
al. O — aš 0-—, kopa zelí sl. 1-50 až 3.,20, kope
zeleniny zl. 0-40až 1.80, noktolitr cibule: si 1-80
bečka jablek sl. 2-20 aš 4— bečka hrašek si. 93.40
3-80. bečka švestek ai. —-—až ———— Ne týhodní
obilbí trh dua X. ledna 1896 odbýraný, přivoemo bylo
Loktolitů pence 29, žita 107, ječmene 4v, orme 290
prosa 9, vikve 1, hracha 24, čočky 8, jshol 29. krág,.
—, brambor 30 3, je'ulového semínka 6, |nčného sominka
6, olejky —, máku 4, okurek—— kop, zes 964
drobné zelen'ny '27 kop. cibale 118 bektolit-ů jablek
61 beček, brušek 860bobek, dvesték —-— bešek, pak
vepřů 833kurů a 256 kusů podevinčat.

U

Politickédružstvo tiskové
pod ochranor sv. Jana Neg.

v Hrado!l Králové

výborovou schůzi
ve středu,dne 13.ledna t-r.

. 9 2. hod. odp.
vmistacatochopolkovýchnaměstč.34.

V Hradei Králové, dne 7. ledna 1897.

Dr. AL Frýdek,

Dr. Fr. Šula,
Jednatel.

Poděkování,
Pana Josefu Kloeoklerovi, statkáři ve Vys

kém Mýt* a spanilomyslné choti jeho Marii ros.
Udržalové za vkusný a cenný koberec před blavsí
oltář v chrámu Páně v Rovmi—a P. T. paží:
Žofii Udržalové, choti rolníka v Dolní Rorní ze
krásné antipeadinm — vzdává sejapřímuější díky

| B. Starý, 
farář v Rovsi
4

Velkémná

ná

E

(Zasláno. ) |

Pan Josef Krejčík, |
uměleckýzávodsochařskýs fozhářskýv Prase

Dílny: Bubna 612.—Skl od ELéčina tř. 24 ©
Zasílaje povinný obnos k vyrovnání účte

svého, vzdávám srd díky za sdaříleu sochu
av. Václava Vámi provedenoa.

8 úctou veškerou
P. Emanuel Fencl,

děkan.
Golčův Jenlkov, 23. června 1806.

-Z Oltáře
vyňaté modlitby mešní, jež lid při měi sw..
tiché společně nahlas modliti se má (Vy
znávám, Věřímv Boha, Přijmiž sv. Trojice...
atd.) dostati lze na lístcích 8* tímto pí
smem tištěné 100 kusů za 60 kr.

Biskupská knihtiskárna
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"DRUŽSTVO
n mužitkováníovocé

v Hradei Králové

„lol.p
“vinmýocet ovocný
(slivovice2

LA15kr.„dlatu:
dplach, octa pp. Bouček,F. Chrudimský, Jos.

Komár Václav Michálek, Vojí. Vůl. Ráši, a.Vyrill Vlach. ©

značné výhody. "<a

ČASOVÝCH ÚVAH"
vyšla čísla:

L,Náš program.

2. Radikalismus a kleri
-kalismus.

3 Encyklika Lva XIII
O otázce dělnické.

; c.-———

»Časové úvahy. uveřejňují pozoru
hodné práce nové i starší; aby vnikly
do nejširších vrstev katolického lidu.
Obsahují průměrně 2 tiskové archy a
prodávají se jen za Cenn výrobní.

Celoroční předplatné i s poštou
5o kr., jednotlivá čísla stojí 4 kr. na
4výtisky pátý výtisk zdarma afranco.

Politické družstvo tiskové
V Hradci Králové

vydalo drahé vydání spisku

Jó sezděj
Testo krátký přehled
4 dějin českých dostati lze

v biskupské Knihtiskárně
Stran 62 62 — Cena S kr. frgnko.

Při odbíres většího množství při é
-erážka.- - příměke

„2

a ší

-+ 1 litr od 70 br. po
. činaje vyrábí

celouřadounýe

r... 44

Pozvání

ku předplacení

„Jaké Tori“
Orgán katol důlnistva českoslovanského.

Na „Dělnické Noviny“ a s mimi spojenou přílobu

©„Spolkové Listy“
předplácí ze:

celeročně J sl 60 kr., půlletně 80 kr
a čtvrtletně 40 kr. poštovní ponkáskou.

„Dělnické Noviny“
(| vycházejí již šestý rok a jsou nejroz
šiřenějším křesťansko-socialním listem

českým.

Předplatné přijímá

Admin. „družstva Vlast“
v Praze č. 234-1

Jilská ulice.

000060006

Ex offo

křestní listy
jsou na akledě bisk. ti

akárně 40 kusů. (knihs) za

a

nšíraky |
ed 60 kr. výšenabízí

Biskupská kniktiskárm 6

YlnéiríL

-- Vlastní výrobu "Wm

vlněných látek
z čisté ověl viny

doporučujema podzimní a zimní obleky, haveloky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukonický v Humpolci.

Vyznamenén na zemské jutilejní výstavá v Praze stříbr.
msedailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě otát.

medailí brons.

Vzorky zdarma a Iranko.

| OSSSSSSSSSSSSS8|
YVYVYVVYVYY

F

— až 96 lidé přesvědčí, že bylo a bude
nejlepším jedině

wHradoliíKrálové.
smí“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.

VDa
| DoHradce©

a okolí.
Dovoluji si slušně oznámiti, že počínaje

dnem 1. ledna 1897. zařídím v Hradci
i Králové

šamotových i obyčejných, bálých a ba
revných glaswr.

Sklad malezá se v Praž. ulici č. 291.
(v lípách) a svěřen jest zástupci mých vý
robků, skutečně vyučenému bamnáři
K. Kočkovi, který jednak sám, jednak
osvědčenými stavěčíi z méhozávodu v Tře
bešově vykonávati bude řádné prácesta
věčské. Také převezme p. Kočka všecko

čistění a opravy kamen.

JOSEF MATĚNA, |
kamnář ve V. Třebeševé u Č. Skalice.

| K)DN man
C)

yKE
el

Právě jost vydána:

-MŠE F-DUR
pro smíšený sbor s průvodem varhan

a malého orchestru.

MISSA F-DVA
sá (guatuor voces inaeguales organo atgue PArva 6P=ohestra comitante.

SložilFr. Ploka. Op. (7.
Partitura, varhanní hlse, hlasy nástrcjová a spěvné 8 al

nstto; zpěvné blasy a hlasy smyčce.nástrojů po 16 kr. netto.
Prvé vydání tchoto díla (pro smíšený sbor s prů

vodem varhan, sa 2 sl. 60 kr., hlesy po 15 kr. netto)
potsalo s neobyčejným úrpěchem připrovedeníjeho
na četných kůrech v Praze, na venkově, v Bolnohradě,
v Subotičí v Uhrách, aleiv cizině, jeko va př. ve
Vratislavi, a j. Skladatel upravil nyní k četným přá=
ním mši evoaupro malý orkestr, totiž dva hoboje
(neboklarinetyj, $ rohy, smyčcové kvintetto a
verhany peobl. 8 pozcuny a tympany. Zpěvné hlasy zů
staly nermězěny. V této podobě jest mše tato jedí
ným dilem svého druhu, spojujícpři své snad
nosti v provedení i nenbyčejnou efektno s
a hodí se tak ku všemožným příležitostem.

„Hlídka“ benediktinů rojkradských píše v č. 4.
r. 1896 na sir. 296. doslovně: „Mše tato v čistě církeve
ním elobu precovenábddiž dop oručena secvičenájším
kůrům,které msjí dobrého verhaníko.Pókná a vd
skladba ta zosloužíopravdu,aby ma našich

rech zdomá a.
Nakladatel FR. URBÁNEK, český knihkupec

© v Prase, vedle Národního divadla.

-Nj Prvý český závod hudebni. 6—

Pohodabk
Advokátní kancelář

JUDra.

ŠTĚPÁNA FISCEERA

vradiKálí
nachází se od nynějška v náraž
mim domě č. p. 280. p. professora
Beránka (první dům u pražského

mostu) v I. posebodí.

PPPPPpe
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vychází každý pátek dopol. ©1. bad.

Vydavateletvo:
Politické družstvotiskové v Hradci Kr.—— ———-—

: Veškeré sásylky,dopisyaa předpitné sdrevujteě|

ObnovavvHradi Král
Moray 4
napůlroku . 2,
28čtvrtroku . 1,

Jednotlivéčislovmístě7kr. ,poštou8 kr,
í Místnost redakce:

V HradciKrálové.Velkénáměstíč. 44.
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Nedortějš Svátosti Oltářní
posvěcený.

-- Bestavil:

ABBÉ A.
čestný kanovník a ředitelÚstanu Nejsvětější Trojicearoho.

Dle II. vydánípřeložil |
VOJTĚCH KAMEĎ

farář vChřenovicích.

Nákl bisk. konsistoře. Tiak bisk. knihtiskárny.
Stran 514— 8* —

Cena brožovaného u 70 kr., fracko
80; v tuté vasbě celoplátěnéfranko lil

Vřeléodporučení této
knihy vis v „Rádci duchovním
vátéma v „88. Enohartatii

„4říjnovém t. r. Objednávky příjímá blskopská |
—) knihtiskárna v Hradei Králové.

RKO|
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KODOOOOOGOOOKOOGKK
SY- K době-JN

velikonoční
dovoluji si uctivě doporačiti

Jesle ze dřeva řezané a polychromované. Boší
hroby se slohem kostelů souhlasné. Křížové
cesty v reliefu řezané neb Jité, polychromované,
na zlacené půdě v slohových rámcích. BSecby

„Vokříšení“.

Fotografieanákresy jsou kdopoeiol.
V hluboké úotě +ddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řezbářský a sochařskýv Praze.

Písárna a dílky na Letné 612—VIL Sklad Eliš
čina třída č. 24.

Pravá

uherská, rakouská,

v nejlevnější ceně doporučoje

v úctě nejhlubší

v bývalé Tebisově vinárně.
SKOKOKOKOKOKOKOKOMOXOKOKOKANKA

PRINNNANNNRNNNANNNÍ
Vyznamenán na výstevě v Hradoi Kr.

r. 1894zlatou to a diplomem. x:
Amělé suby

podle nejnovějšího amerického spůsobu dajíct
a konám veškeré práce v obor ten 8padajícířesně a solidně na základě dlouholetýchz
eností, rače za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny

nejlevnější a poroučeje se do vzácné přízně ctě
ného obecenstva, snamenám se v hluboké úctě
oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Pražská uj. č.77. v Hradci Král.

NNRNRNNNNNRINNINNINNINÉ

Nlaa“ j!
“s BFNádhernédary!3

Obrazy

MADONNY

a KRISTA,
w krajiny a všechny druhy vjem s

m obrazů v největším výběru, za ceny naj- By

a mírnější v závodězrcadel, obrazů a rámců ©

a JOSEFA KIESLICHA, 2
v Hradci Králové

. pražká ulice„vedle-Hotel Merkur.«
a eřaře“,

KNK

oretěřěčěí.k=.".".""ua"."."
a"

u
.. a
a

a.
a"e"= o

KRRNNNPRNNAINA

zamezí

900000000000000000000000000000

žl: dÍOOZoslolní,
pravé voskovéi polovoskové,pa
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnějŠi druhy kadidla, dopo

ručuje veledůstojným farním a
slavným patronátnímúřadům,

rovněž i

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

Zároveň odporučím ovětla do věčnýchlamp7dnůhořícíavšeobecnězanej
lepší uznaná.

Josef Pilnáček
w Hradci Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 180g.
0000000000000o.0e 0000000000000

Wootrocococococe

SRL kl
-VÁCLAV ŠoLG,
a zlatník astříbrník,

přisešný soudní smaleo a odhadoo

w Hradci Králové
(sv.-Jánské nám. U. 17.)

je etěnémh obecenstvu

so skladvýchčeske slatýbrný výchčeských tový
-Šperků, s brné stolní z movébo

a čísakéhostř-bra. osdobnéT nádobí
veškeré„žlaté a stříbrnéhodinkyh kkosti;dále pendlové hodiny«

růsvých druháse zárekou 1—3roků sa ceny
levnější než všude jinde.

Veškerésboší je úředněskoušeno « smačene.

Soška oo No k
MD-Vše za levnéceny.

zá
stři

eh

6] VKOROROKOROKOKO

JAN HORÁK,
soeukeník

VRYOHNOVĚN K
"URP>nabízínadobu zimní ij

čistě vlněné látky mm
. Ba)

Roěeš učiniti jen m-lou objednávku
na skoušku! |

- OA" Vzorky na požádání zašlu frenko. "O

Děluje všem svýw milým veledůsojným a
velectěným zákazníkům za *rácnou přízeň, prosím
aby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuj. vždy
vzornou, poctivou obeluhu.2 „M

Hoooooo0ooooooooococce
+Dobřeos ědčenép

hodinky
zlaté, stříbrné, niklové a ocelové kož©
i veškerénástěnné b do salonů,kice- +

© lářů, kucbyň a hostinců. Bu u velkém vý
0 běru dobře a přesně regulované se zárukou od
© jednohodo tří roků. Weškoré zlaté a otří

bené y zbažígranátového: z nového+
stříbrs doporučuje za velmi nízké ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíů, č 145. proti hlavní stráši.

+..00000

2990000

+40

Veškeré správy hodinářské jakož i zlatnické
se přijímají e vyřizují cu nejpřesněji za cen
měrně levné. 7 Po

oo++040+09090O000000000000000G0000

Umělecký

"závod
malbu

-m skle

L LDL,
. Brno.

Jalnizávod
IN oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Vzerníky k na
hledauti“ franko.

Ceny mírné.

MN



Číslo 96.

Svoboda v okovech.
Nechcem poáti o žádném Svobodovi, ktorý

ss buďto za úvšelijaké ničemnosti anebo třebas
Bovinně dostal za mříše a tam i do okovů. Ale
(hceme ukázati, jak dmos nejdražší svoboda, to
eroboda slova, svoboda smýšlení, svoboda pře
svědčení v Čechách jest tapena, hanobena, ve paí
dána a jak je v okovech £ papírových řetězů po
veřejných tržištích S po špinavých boapodách vle
čens a omýkána. —
„Po oslý jiš lidský věk, abychomužili novi

nářského výrazu tedy: od Havlíčka počínajíc zaea
Buje se česká společnosto to, aby každý její člen
směl a mohl míti o všem svůj vlastní nábled a
své vlastní winění; od Havlíčka počínajíc pracuje
čpská společnost k tomu, aby se každý její pří
slešník mobl říditi a spravovati svým vlastním
přesvědčením£ j., aby se řídil zkušenostmi
těmi, jichž především on sám ve svém
životě nabyl a tak si častokrátetoto své vlastní
přesvědčení drahocenně vykoupil a zaplatil; od

půl století již zápasímo o to, aby každý z násač] a mobil, druhým nenapadán, netupen, nepo
Škozován,šíti dle svých vlastních poměrů,
dle svého postavení, dle svého povo
lání a dle své možnosti. Zkrátka již půl
století se naše národní společnost hledí dopra
covati vítězství duševaí svobody a volnosti, aby
si každý mohl mysliti, co chce sám a aby každý
eměl své náhledy pronášeti tak, jak mu vlastní

rý nitro káže. Jeden drahému v tom nemáiti, jedea druhému v tom nemá překážet.
Steré české přísloví praví: „kolik blav, kolik

smyslů“ a poněvadž také ani jeden klobouk se
Ba všechny hlavy nehodí, proto nemošno nikdy za
to míti a očekávati, že všechny hlavy budou
© všem a vždy stejně smýšleti tak, jako smýšlí
buď jeden jednotlivec anebo nějaká společnost.

Padesáte let již trvá ten boj u nás, aby
svoboda slova, aby svoboda přesvědčení,aby zkrátka
duševní svoboda v hách stsla se řiditelkou

kk tedřakté a jebo běhů., A kdokolivěk si podrobněji postup tohoto
boje, jak se duše česká vymaňorala z absolatismem
předepsaných jí kolejí a jak se urolňovala ze
stavovským zemským zřízením vnacených jí mezí,
problédne, ten baždý s hrůzou dnes stroe, poně
vadž dojde k tomu nevyvratitelnému faktu, že
v ohledu svobody slova, svobody přesvědčení šla
česká společnost na zpět, že stala se hroznou
obětí terrorisující reakce!

FEUILLETON.
Drobnosti z Paměti města Chrasti.

PodáváVincenc Paulus řiditel.
(Pokračování.)

O přísných trestech na tuláctví svěděiti nám
může jiná listina archivu chrasteckého: „Ku právu
městyse Chrasti k. d. Jménem a na místě Řím
ského Císaře v Germanyi, Španělích, Ubřích a
Čechách, Krále Pána Pana Nejmilostivějšího,Pre

- sident, Vice President a Rady J. Mil. nad appe
lacími na Hradě Pražském zřízené a usazené.
Měvše tu od práva městyse Chrasti Petronilly a
Florentiny, pro potalování se v tomto království
Českém, proti mnobonásobným jal nejmil. císař
ským, tak i král. místodržickým ostrým skrze
všechny kraje prošlým zápověděm, při témž právě
vězením zjištěných cikánek, spolu 4 dobrovolným
jich vyznáním odeslanou žádost a otázku v svém
pilbém a bedlivém povážení na ni toto nančení

pávaj a s práva nacházejí, že nadřečeným cikán- |kám Petronillea Florentině pro výš „psané jich
přečinění ostatně levé ucho uřezané na bibenici
přibite, třikrát u metlama okolo šibenice mrekané,
pak po dání přísežného brdelního roversa a. pře
čtení a vyjádření práva městského p. 30. ze všech
cís. a král. Milosti dědičných, zemí na věčnost
vypověděny býti mají, jakož se i tuto vypovídají
podle práva. Tomu na svědomí pečetí J. Mil. Cís.
a Král. k tomu soudu obzvláště «řízenva jest za
početíso. Actum ma témž Hradě Pražském, doe
27. srpna 1723.

Dne 23. listopadu 1725. stiblo veliké neštěstí
městečko Chrast, neboť kostel a radní dům, jakož

A tm bolestnější jest ma tuto reakci a její
dnešní důsledky pohled, když dojde sledovatel
Její k té děsné skutečnosti, že tato reakce na
svobodě slova a na smýšlení jednotlivců nepře
tržité prováděna jest pod heslem — svobodo
mysinosti.

Nepůjdeme ve příčině této zpět, abychom
útoky na svobodu slova, na svobodu smýšlení a
na svobodu přesvédčení u más zo starších případů
demonstrovali. Co tam. to tam! Ale jenom se
dnes po naši veřejnosti rozhlédněme, co se zde
ve veřejném životě děje.

Buďto jednotlivci z obledů obchodních anebo
dražioy zepříčin existenéních zařídili si „soudné
stolice“, na něž pak usedají osoby mnohdy nej
méně k tomu povolaaé s přivlastňujíce si zvučný
titul „veřejného mínění“, pletouse potom napořád
do záležitostí, do nichž jim vlastně naprosto nic
není a probírají skutky, slova a i kroky osob, jež
soaditi jim nepřináleší.

- „Veřejné mínění“, vlastně ponejvíce „moderní
absolatisté“ chtějí dle vlastních náhledů říditi
všechno kolem sebe tak, jak mají za to, že by to
především jím užitek neslo. Nehledají nikde
rozumným spůsobem zjednati obecnosti platnou
náprava, polepšení, zdokonalení, ale každé hnutí
jednotlivců ihned podrobují obžalobě, již bez pří
sežného vyslechnutí svědků a bez uvážení jsou-li
k tomu oprávočni, veřejnosti namnoze křivě a

falešně přednášejí. Ale při tom nečekají, jaký
pronese, nýbrž ihned sami obžalované

ortelují a nečekají také, jaký trest jim veřejnost
uloží, jest-li je třebas nepochrálí, ale sami také
odsouzené trestájí tapením, zlehčováním, podezří
váním a vystrkovánícmea:vylačováním se slušné
společnosti.

Tak dobře jedea kollaský list, na sebe sám
při tom ovšem zapomínaje, řekl, že dnes člověk
nesmí blavu vystrčit, aby se „nedostal do novin.“
Ano, bravo pánové! Dnes nesmí skutečně v Čechách
člověk blavu vystrčit, aby se někde „geocti v no
vinách.“ A toto pronásledování jednotlivců, jejich
smýšlení, jejich skutků, pronásledování jejich
konání povinností mají does mnozí pánové za
evobodomyslné, pokrokové a radikální provozování
„veřejného mínění.“

Ve skutečnosti však jest to nejkrajnější terro
rismus, před nímž celá řada počestných mužů již
ustoupila, ve skutečnosti jest to řádění, které
došerní svobodu v Čechách uvrblo v okovy.

Dnes každý, kdo se třebas nejpoctivěji a
nejvřeleji o veřejné zájmy a prospěchy stará, do
žije se v Čacbách nepříkřejšího odsouzení a zha———————— o
i 36 domů krutým požárem bylo zničeno. —
Zajisté byly škody veliké. Z té příčiny vydal
tehdejší obecní úřad „vysvědčení o pobořalosti“

"některým poškozeným k tomu cíli, aby na jiných
panstvích příspěvky bez překážky vyprositi si
mohli. V arobivu města Chrasti jsou drě taková
vysvědčeníze dne 12. lodna 1726a 4. března1726.
— Oba listy jsou mimo jméno a stav ukazatele
tohoto zační:

„My Purkmistr a Rada Městyse Chrasti služb

věcí V. M. a Vám všem vůbec i jednomu každému
obzvláště jakého by koliv důstojenství, stavu, řáda
neb povolání býti ráčili, vzkazujeme a tímto listem
naším oznamujeme, že jest předstoupil před nás
ukazatel lista tohoto Ferdinand Mattuba, obyvatel
městyse Chrasti v království Českém, v kraji
chrudimském ležící, poddaný Jeho V. Biskupské
Milosti Králobradecké. Tital. Člověk katolický,
kterak z dopuštění Pána Boha Všemohoucího na
nás dopustiti jest ráčil nešťastný pád roku dachá
z jícího 1725. nastávajícího dne 23. měsíce listo
padu okolo 6. bodiny u svítání ráno vyjdoucí
nenadálý obeň Jakou příhodou nevědouce a ne
šťastný pád ohně na náš městys Chrast připadl a
36 domů sousedských, kostel, věže, zvony, rathouz
dříve než dvě hodiny prošly v jednom plameni
obně i s božím požehnáním stálo. — Povědomo
jest nám o témž Ferdinandovi Mattabovi, že to
co jest málo aneb mnoho měl, o všechno přišel,
v praeb a popel stateček, nábyteček jeho obrácen
jest. — I náchylen jest mezi poctivé lidi jítf a
almužny svaté židati, nás za tento list přímlavní
a fedrorní, podle kterého by svůj průchod 8vo
bodný míti mohl požádat Jakož jest v tom vůle

U

nobegí, zkrákingzostcuzení, že by ani pes od něho
kus cAleba Bovzal, ačkoli to je při tom zajímavé,
že často teu kuschleha pak vezme od zostuzeného
ten,kterýhozottudil,anebojehobratra příbazaý.
Jenom ať někdo z těch zostuzených insevuje vBo
vinách místo nějaké a pak si přehlídne došlé
nabídky a žádosti o ně — —

0 tom by mnozí novinami „odsouzení“ mohli
celé kroniky vypravovat!

Naše „veřejnémínění“, tenprý strášce zájmů
a prospěcbů českého lidu pořád nevidí, jak ne
přátelé českého lidu ročně z něho celé centy zlata
ždímají, jak se jeho půdy zmocňují, jak ho na
celá leta do své odvislosti s opovržením přijímají,
jak ho zkrátka ovládají; ale to hned vidí, když
někdo mé ještě tolik dobré vůle a začne na to
dle svého přesvědčení a postavení upozorňovati,
co jast pravá láska k vlasti, co jest vřelý cit
s lidem, co jest skutečný prospěch národa. Ale
jak to vidí! Ne aby mu v jeho působení napo
máhalo, avšak ono ho za to jenom podezřívá, ono
se na něho osopuje a sice jenom a jedině následkem
vlastní své nevědomosti a neprozíravosti, oč dnes
v tak zvané politice běží.

České „veřejné mínění“ je za přítomných
dnů toho náhledu, že boj za dobré bytí a za pro
spěchy národa, vlasti a lidu spočívá ve hřmotných
fečech, ve příkrých novinářských článcích, křiku
o zpátečnictví, zkrátka v rámusení, jež chvíli zní,
ale pak úplně mizí jaka bnelibýzápach, čili mnoho
vůně. Dnes české „veřejné mínění“ místo aby
český lid duchovněa hantně osvobozovalo,povzná
Šelo, aby vlast českou zvelebovalo, vrhá především
duševní svobodu jejich v okovy, jež na ně chutě
kuje tím, že nepřipouští, aby povolaní čicitelé
mohli zasáhnouti ve veřejný běh českého života
rukou spasnou a pošehnanou, slovem rozšafoým a
věeným.

Pánové se domnívají, že bude rolníku, že
bude živnostníka lépe, když ho budou štváti proti
těm z české společnosti, jejichž poměry jsvu dnes
doposud ještě poněkad snesitelné a urovnané. To
není dílem vlastenecká práce, ale to je černý čin
jedovaté závisti malých duší, z níž bují lidu če
skému leda kopřivy a bodláčí nových nesnází.

Proč se české „veřejné mínění“ nerozhlédne
kolem sebe bystřeji? Pak by zajisté postřehlo,
jak daleko se práce jeho nachází za skutečným
stavem stávajících poměrů. A ty nenapraví a ne
zlepší záviděním přičinlivým a pracovitým, šetrným
a opatrným. Ale dnešní své spozdění se ve službách
národa a lidu doboní jenom tehdy, když bude
zkoumati, kdo a co kraje naše skutečně tísní.a-— i——"———"———————————
naší milostivé vrchnosti a vědomí o jeho dobrém

o vše časy se chování tak činíme a k V.M.a
Vám za téhož Ferdinanda Mattubu snažně se při
mlouváme, kde by koliv zachodil a od V. M.a
Vás almaužoysvaté požádal, že jeden každý, vzhléd

nouce na jeho velikou poor jemn vedleskutkův svých milosrdných náchylen budete a to
učiníte vedle milostivých zámluv, nebo Páa Bůh
všemohoucí říci ráčil: Co jste kolivěk mému nej
menšímu učinili, mně jste učinili; hojnou odplatu
v nebeském království dosáhnete. Pro lepší pak
toho důvěrnosta jistotu pečetí naší menší městskou
tento list jsme stvrdili, že tomu tak a ne jináče
jest. Jenž jest Datum od Narození Syna Božího
Tisícího Sedmistého dvacátého šestého. Dae 18.
Januarii.

Ne nezajímavým jest odporučení, které vy
staviti si dal Josef Hájek: „My Purkmistr a Rada
Městyse Chrasti v království Č+akóm v kraji Cbra
dimském ležící, známo činíme vůbec přede věsmi
obzvláště tu, kde by toho potřeba ukazovala, že
jest urozený pan Josef Hájek z města Nového
Kolína Oua ocolista et operator při slavné akademii
Pražské dobře approbírovaný u násv tomto měsíci
octobris roku běžícího 1735. své kůry náležitě
vykonal, totiž Františka Zlesáka ze vsi Dřestavik
šenkýře synáčka jeho. též Matěje Koczygana
z Czykháje z panství Žďárského konventu, děv
čátko jeho, kteréžto obě dvě ty děti od narození
zaječí buby zrostlé měly, takové šťastně zřezal a
v 6 dnech dokonale zahojil a k tvářnosti přivedl.
Item ze Slatinao jeden člověk p. braběte Šénfelda
poddaný, starý 60 let, již dvé léta dokonale ne
vidomý byl, na podobně k předešlému zraku jej
přivedl; jakož také Františka Sedmika ze vas



ře lida střízdívě
Aemety na všech stra

mí plynoucí stojí,

bebodníci kořistí, ti b | povšímalí ao zaelubají povšímnutí a
toko druhu, aby české „veřejné mínění“

k voutěží s nimiradilo, aby ji řídílo, aby nové
sdroje výdělků, zisků atd. pro éoský lid vyhledá
valo a aby všechny odtoky bohatství českého do
eiziny, ucpávalo a zazdívalo.

Edi však zámožnější našince, výše postaveně osoby české o jejich vážnost, vliv a platnost
neunavně olupuje a připravuje, když jen křičí,

je a slořečí, tím jenem svoboda v Če
chách v okory vrhá, neboť tím zabraňuje tém,
kdo by sílu a moc měli, aby se řízení sbídačelých
českých poměrů ujali k jejich zlepšení a zvelebení.

> Kdo sám nic nemá, kdo sám nemůže darmo
nic vykonat, kdo sám o kus skývy zápasí, ten
druhému leda jeho žebráckou mošnu pomáhá vy

prladňorat a do větší ještě odvislosti ho vrbá,dyž mu ukládá, aby tské jeho pomábal živiti.
Jen ať klidoě a vážně o tom každý přemýšlí

a pak zajisté dojde k závěru, že to, co „veřejné
mínění“ daes u nás tropí, jest pouze reakcí
k horšímu, neboť ono ústa povolaným zacpává,

Ono mocné ky race bije a při tom ponechávávolné pole těm,proti nímž má celý národ státi
jako jedaolitá zeď, neboťdnešní náš sápas
o státoprávní postavení, o práva jasy
ková, o svolebení blahobytu neleží na
politakzavané „politiky“, ale jeho místo
nachází se dávno již na poli národo=
hospodářském.

To začíná se všeobecně zvolna uznávati a
dnes kašdý vidí již bez brejlí, že svoboda mínění,
slova a přesvědčení u nás déle nesmí býti do
žádných třeba radikální nátěr -nesoucích okovů,
vrhána. Proto začíná pronikati mínění, že každý
má býti vítán, když chce přesvědčení své na
základě svých skušeností přednésti a když dlo
svého postavení, povolání a dle své mož
Bosti ochotenjest více méně ke zlepšení obecného
dobra přispívati. Aaž bude každý u nás moci
mejpinější měrou a bez nebezpečí zostuzení, pode
zřívání a tupení veřejuého života se 'účastniti, pak
budeme moci říci, že náš, již celé půl století
trvající boj, o duševní svobodu jest dobojován.

Dnes však svoboda tato nachází se v okovech
terrorismu novinářských podniků a pak-li podni
katelé ti brzy k rozumu nepřijdou, tedy dočkají
se té pro ně hrozné chvíle, že český lid okovy ty
o ně samé rostříská. Pravda a to neuprosná a
třebas žalostná pravda, jak si dnes mizerné hospo
dářsky stojíme, ukáže a dovede, že co nejdříve
nynější terrorisující reakce radikálních živlů bude
státi na pranýři jako odsouzená pro nejukrutnější
pobkození českého lida, pro reakci totiž, kterou
V českém životě zavinila.ABZ

Ničitel našeho národa,
(1) Půjde-li to tak dále, nehudeme míti, co

bychom jedli, ani čím bychom se odívali. Celý
český nárorl pustí se od nového roku 1897 do
štadování „podstaty klerikalismu.“ ©Aspoň „Radi
kální Listy“ píší, že se nyní musí šířiti blubší
známost o pudstatě ki-rikalismu. Když už nyní
tak mnohý nechce nic jiného dělat, než šířit zná

Řestok poddaný jeho Vys. hrabecí exelenci P. P.
Štěpána, Viléma Kinského z panství Rosického,
který od narození boubu na dolním pysku srostlou
jest měl, a vždy jemu rostla, takovou též podobně
šťastné zřezal a jej náležitě v 8 dnech vykurýroval.
Spatříce my vejš psané pacienty, že všichni šťastaě
k náležitému zdraví přivedeni jsou, pročež pro
potvrzení toho Attestatnu netoliko naší městskou
velkou pečetí stvrzujeme, anobrž také nadjmeno
vaného urozeného pana Josefa Hájka všem a
jednomu každému jakého by koliv stavo, důsto
jenství a kondice byl, in optima forma recoman
dirovaného činíme, Actum v městis Chrasti...

„Jaká byla asi cena peněz v oněch dobách
sonditi možno z výloh „funerainích““, které Šebe
stan Sterz pozůstalosti po svém + bratru Fran
tškovi 1748 vyplatil a jež si při projednání po
zůstalosti účtoval. Výloby ty byly: Jeho Mil. P.
děkanovi od fanusu 1 A 15 kr. — P. kaplanovi
totiž od zápisu a za sričky 9 kr. — Truhlářoví
dáno za truhlu 39 kr. — Hrobařovi od hrobu
20 kr. — Zroníkům ode dvou funusů zvonění
34 kr. — Za svíčky 9 kr. — Mládencům, kteří
nesli, na pivo 15 kr. — Chlapcům 1 kr. 3 d. —
Pana kantorovi 37 kr. 3 d. — Od svonů k záduší
16 kr. — Kostelníkům odv třech funusů 18 kr.

Následující vyňatek s inventáře pozůstalosti
s r. 1768. po mauželce Jana Podroužka, majitele
domku v Chrasti dovoluje nám poněkud nabléd.
pouti do šatny žen tó doby. Magdalena Podrouž
ková odkázala totiž své chovance Mařeně Joná
Šově svó čatstvo, které jí Jan Podroužek u pří

tomnosti dvou úředních osob z městečka Chrastivy
Dle šacunkunapenízese vystavujoua to sice:

»

most © klerikallemu,a k dbyti ma d$
co bude po tom,aš -sebude šířit ta „blubět“
známost klerikalismu. Již myni, kde ta známost
Bení ještě „hluběí“, kdese bází mělkými frásemi,
nechá tak muchý svéhozaměstk adá te. na
ty „šíření“, což teprv, až to bude do bloubky?

Že věak tó hlubšíhloubky velice zapotřebí

jest to „Radikálním Listům“ ochotně přisnáváme.eboť kdo napíše o klerikalismu, že je „ničitelem
českého národa“, ten je ještě macho a mnoho na
vrchu. Tak národe český jen do bloubky, jem do

bloubky a „Radikální sy nejdřív, pro dobrýpříklad. Nejlépe začíti hnedod toho učitele mašeho
národa.

Dokuď byl národ český klerikálním, to jest
roshodaě katolickým, dokud zbožnýkatolík KarelÍV.
byl otcem ná tu jsme byli mezi prvními
Bárody v Evropě. Právě Karel IV. hleděl napraviti
ehyby Přemyslovců, kteří do země natáhli Němců,
právě on o to 8e staral, aby jazyk český doma
byl prvním a i v Němcích řečí vadělanců, neboť
nařizoval, aby synové kurfiřtů jazyku olovanskému
So učili, a byla veliká naděje, že 0e jazyk český
stano- jazykem spisovným Slovanů.

d té doby však, co Karel oči zavřel, za
čalo to s tím ničením národa. A kdo bo ničil?

Cizáctví, sektářství, sobectví, jež se v Čechách
rozmohlo. Pravíme cizáctví. Z ciziny z Aoglie

přišlysem bludy print které z velké částisiosvojil Hus. Základ velikosti a jedavty národa,
cyrillo-methodějský a úvatováclavský „klerika
lismus“, byl završen, a na základ viklefismu byl

ky český národ. A co následovalo? Bouřea vál
úpadek jeho v každém ohledu krom slávy vo
jenské. Cizí viklefismus stal te ničitelem

Stalse jím i tím, že způsobilrosháranost
národa. Národ roztříštil se na mnohé sekty,
s nichž jmenujeme kališníky, pikharty s tábory
různých odrud, a — naháče — adamity. Co tu
bylo křiku, hádek, pronásledování, domácích krva
vých bojů bratří s bratřími? Že to národ „ničilo“,
jest jistá věc, nebo kde to národ přivede at
k naháčům, tam je „zničen“ dokonale. Tak to je
tem drubý ničitel. A ten třetí?

Sobectví — to bylo. Viklefiamus blásal,
že církev nemá míti jmění, a tomu porozuměli
dobře města i páni. Vyháněli nejen duchovní, ale
i katolíky vůbec z dvorů, statků a domů a dělili
se 0 ně.

Dáme jen maličký příklad. Velká obec pražská
snesla sel. P. 13. května 1421. o prodávání „vedle
milosti“ domů odbéhlých, zboží kněžských, totiž
tvraí, dvorů, dědin, vinic, zahrad, chmelnic i zboží
všelikého měšťanům a sousedům věrným, „kteří
více v boji božiem pracovali, těm vedle větší
milosti budiž prodáváno.“

To se dálo v městech. A o šlechticích píše

kněžstvo moztahyje se bohatstvím, král má bojnost
pokladů a panství. Hleďme, aby měšťanstvo
zdviblo se proti králi, nepřidá-li se tento k nim
Dá-li se král na stranu měšťanů, pak neblamně
se nám dostane statků kněžských protože dle
vůje měšťanů — viklefitako-busitských — nemá
kněžstvo majetku míti. Nepřidá li se král k mě
ťanstvu, vzejde s tobo vojna, značný a bohatý
žold. Statky, které prostírají se k lem našich
bradů a tvrzí zůstanou naším poddanstvím.“
(Hofer II., 347.)

Pěkný to obrázek volikosti busitské, není-li
pravda páni « R L.? Nám se sdá, že to je veli

Dvě sukně koadrášový sa. . ...
1 kabátek též kondrášovej, kože
šinoapodšitej . . . . . . . . ls 30 kr.
l sukně mezulánová —.. . .. . 1,
1 katátek cajkovej kožešinou podšitej 4 kr.
1šticlekribovy(?). . . . .-.. . 45 ,
1 šněrovačka červená z holandskýhosaka . 2 22
1 šněrovačka damašková se stříbr
nejma portama —. . . < < «
2 bedvábný šátky, jeden tuplovanej,
druhej ordin —.*. . . . . +..
1 ubras cvilinkovej
8 fěrtochů
b sarvitů. . . . - 
1 servitová lochtaška |.
10 čepců, téš k nim šátky
B šňůr červených korálů —.
6 loket širokých krajků. .....
5 dňůr též červených koláru .
4 košile ženský ©. .......
2 šátky karmazínový —.. .....
Od peřin: jedna spodníce, svrehnice.
3 polštáře, 1 podhlavnička .
Jitem jeden novej povlak
Jeden starej povlak -.
1 rovek mocnej —...
2 plachty —- . ...
1truhla šatní . ....
30 loket plátna bílého . .... . 4,

Itten tés odkázaný čtvrt dílu ze věei 2,Suma78zl.98kr.
Když se v okolí Chrasti tkalcovství rosmá

halo, přirtělili se mistři téhož řemesla z panství
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ost sobectví baneséhe,které $ a

(dar to jest ničení národa,ukojiti. Tu mátej tobo ničitele národa,
00 stal ctitelem Husa, aby hrabivosti své zadost
činil Odporoučíme tem velebený boaiti jemuš

20u ussloužiljeusanástrojk ak
bectví, „hlabšíma“ studia. Nám při tom napadá,
že inyaísobectví,—pýcbaa hrabivost—užívá
nejen Husa, alei moohóhoredaktora k,
povrchní znalosti klerikalisma“, čili ku štvanicím
oproti vznešeným avlasteneckým snahám obětov

i
nýcha sobootrí x nýchmalt rocTak to ylo v .
době českého národa, v době Doh Ciadetví,
sektářství a sobectví ničilo národ.

A později bylo ještě hůře. Příšlo cizácěři
jestě záhubnějsí, přišly bludy Lutberovy, národ se
roztrhal tím více, a sobectví stavů řádilotak, až
sosnoralo revoluci, která dne 8. listopadu 1620
bez má a na dobro zničila národ.

Aco 00 dělodále? Asi £0, co se za našeho
věku děje po bitvé, po válce. Sobectví diplomatů
spůsobí válku. Svede se bitva, ničí vše kolem
sebe. posírá mrtvolami a raněnými Šírý kraj.
Opravdu katolický, opravdu klerikální diplomat
by si to nikdy a nikdy na svědomí novzal. Kdo

tedy způsobil tu Fponstu f Protiklerihalemas! —A po bitvě? Po bitvěpřichází klurikalismnu, ta
milosrdná sestra, a ošetřuje raněné, přichásíte
knéz, a těší zoofalé a umírající, přichází ta bu
manita (lidskost), která jest výplodem křesťanství,
a bledí napraviti úkody, jež spáchalo bezbošnésobeství.—Apoválce?Jetuzaseta olrkov,
která uvým učením klade všdy a všdy znova

základy ku pokoji, vzdělanosti a blahobytu.ak to udělala i s českým národem, cisá
ctvím, sektářstvím a sobeotvím až k smrti ubitým.
Její klerikalismus zahojil ty děsné rázy jeho, její
klerikalisinus, pokud se jí nepřekáželo, posdvihl
národ náš kčilému opět životu. Za tove jí říká:
„Bezcitný ničitel národa.“

Podobaé jako v 16. a 17. století sjevy uka
zují 06 nyní v národě našem. Cizáctví, fraacoazsko
německá nevěra se šíří, sektářství nejen náboženské,
nýbrž i politické bují, a sobectví — touba po
čestných místech a výdělkářství tiskem a vlasten
čením — bije deané do abohého národa, rospa
Juje jeho vášně, štve ho až k omrti. Bemajíni
přijíti zase takové „slavné doby“, (eu „vob
kovných bohatýrů našich“, jak toj u,
nyní půjdou do té hloubky, vlastné však jest
doba ničení národa, jest opravdu čas. aby kimi
kalismus lépe byl poznán, než nyní; jest opravdu
čas, aby se šíříla hlubší známost klorikallemu 

Slabá až dosud, ale přece již douti živá
naděje svitá i v tom ohledu národu meš.mu.
Katolíci se probouzejí, a zdá se, že jsou mile
erdenstvím Božím k tomu vyhlédnuti, aby skrze
ně zacbováp a k novému životu zrozea byl opět

uárod. Kéž by poble.l ten jinak dobrý a
v jádru svém zbožný lid náš na Aoglii. Tam rasí

re
c.
to

od nástupce Petrova. nepřineslo národu požehnání.
Napsaly to zčejn.ě veliké noviny jejich „Timee“,
které klerikálními bejsva.

U nás v zemi katolické veliký list N. L.
spívá ovšem ještě dále starou písnička o kleri
kalismu, jakožto škůdci národa, a s ním vřestí
o tom ty rozličné lístky těch našich Hajnů, Hejniců
a pastorů Ale tak to dělávali v Anglii taky, o jak
se časy směnily. Nelze již nyní neviděti, to se
tam „šíří hlubší známost klerikalismu“ a proto ta
touba po sjednocení 8 Římem, proto ty četné

Rosickóébo k cechu Cbrasteckómu. Doe 8. prosince
1767. bylo pro tovaryše řewesla tkalcovského
tote naučení:

„Totiž předně a nejprv Páva Boba všemo
boucího báti se váude na každém místě a Jeho
svatá přikázání pilně a bedlivě ostříbati a sacho
vávati, v dea nedělní a ovátočaí v Čas na služby

Boží, to jest kazání a měi sv. vším možtým pprěsobem dle jejich největší možnosti se nalésti
|neopomínou.

Za 2 bé. Na všecky od správce církevního
nařízené a uhlašené processí celoročně se vší pil
ností a bodlívostí někteří k cechovní korcůbvi,
ostatní po pára píseň meb modlitbu Pánu Bobu
vzdávati budou.

Za 3ti. Svou nejmilostivější vrchnost a spolu
všecky jim představený vrchol též i hospedářský
pány ofiteíry ve vší největší uctivosti a nejhluběl
poníženosti předcháseti a jejich poručení a msta
Bovení pilně a bedlivé a poddané vykonávati.

Za 4té. Pány oechmistry a spolu všecky
mistry z obojí strany Rosické ve věí vážnosti a
uctivosti míti a poručení jejich s obouch, straa
než jaké kolivět od cechu nařízeno bude, pllné

ně a poddaně ibned vykonali.
Za Dté. Každý tovaryš, který koliv ma vandr

jíti žádal, takový povinem bude předněpovolení
neb consens od svej nejmilostivější vrchnosti sobě
vysdvihnouti a takový tu, kde patří, předcech

[mistry v městečku Chrasti předložiti a jich zdvo
File o cechovní cenšoft požádati.

Za té. Kterýby koliv vyučenec tovaryšské
jméno šádostiv byl a meri tovaryše do jejich po
řádku přistoupiti žádal, takový povinen bude dle
lásky bratrský na vusam mázů piva sa jméno to



„přístupyXsírkvibetoššcké| samýchkazatel
Dá Báb,že i u más se, še zišitelom

lo nikdy atoliotr. ale ojszáctví,
goktářatví a sobectví. — Čímvlce toto po
snání 00 rozálří, tím dříve povstane národ náš
k novédbu lepšímu období svého života. Kéž

nreají a oto aspoň ti naši ,
ben málejí bes oobocéví.

-Ghrámová hedba vlovém Bydžově,

Oyrillské exercicie v Hořicíchpořádané v srpnu
jeňského roku diecesní jednotou cyrillskou v Hradci
Králové za přispění chrámového sboru bořického
počínají přinášeti vzácné ovoce| Mezi účastníky
ezercicií byli téš zástapoové duchovní správy i
éru chrámového z NovéhoBydžova a síce veld

Jane. „ b, vik. m nikk dekou.Pe .M kapla . Vond „ řed: -a
a učil. Bob. | varbanika učítel, vesměs
vsácní znalci a horliví přátelé a pestítelé hudby
posvátné. Exercicie pánům témvelice se líbily,
takže se na tom ustanovili na kůra vovobydžov
ekém přičínití se o úploou reformu budby chrá.
uové, která částečné již pěstovati se pučícala,
kdys p. ředitel Voadráček řízení kůra byl pře
vsal. Jako jinde i v Nov. Bydžově bývala dříve
eírkÓvat budba pěstována v duchu doby své 87 z
kčnýui zařízeními, ješ s pravou budbou církevní

málo se srordpní Abych jen něco málo uvedlna doklad, veferé soprsnové party pískal tam
lety klarinetista, svla nevyjímaje, který k to

mu cíli osvojil si známost sopránových not, jen
aby byl hlasu zpěvačky vydataější podporou. Re

- pertoir kůrový sáležel v tom, že dávalo se několik
měl Schopfových, ze starší periody jeho činností
okladatelské, 2 mše Horákovy a některé skladby
Fuúbrerovy a Raimannovy. Nastoupením však oo
vého p ředitele kůru započala v N Bydžové pe
rioda eová, pravé círk budbě přízujvější. Byla
Sice do lonského roku pěstována ještě převabou
badba instrumentální, avšak učiněn pcčátek s re
formou zavedením čtyrhlasých responsorií meňních
od Witta, nastadovány některé mše od Witta,
Steh'a, Koenena, Nešverovy pašije, odpovědi lidu
dle Lehaera, litanie tébuž atd.

Po exercicilch cyrillských opanovala konečně
čistě reformní hudba kůr novobydžoviký úplaě.
Horfivý tedítal káru podporován mravněi hwotně
reled. p. děkanem a Čínně p varhaníkem Čížkem,
jal se cvičiti okledby vokální, ku kterémuž cíli
objednáno mnoho skladeb. Od té doby provedeny

„jiš měe od Hallera, Koenena, Nohildznechta, Sin
goobergra, Stebla. Při každé zpívané tuši ov. zpí
vají se všecky předepsané zpěvy a trxtem na tu
kterou slavvost připadajícím buď ch: rálně neb ví.
ceblasně. Neschásí nikdy Introit, Gredual, Ofer
torium a Cemmuzio. Choral doprovází se Da var
hanách dlo průvodu vydaného Haberiem a Hani

schem. es a Paoge livgua spívá se cho
rálně. mvvý sbor čítá vyní 12 pánů a 16
Jem, sepočítaje v to studující, kteří vydatně se
sstlejí alt, tenor a base. Pan ředitel pěstuje refor
movanou bodbu i ma gymoasii Nacvičíl již se
studujícími jednoblasou mši Wittovu op. 46: „Missa
tertii toni“, dále mši „K nejevětějšímu Srdci P.
Ježíše“ od Schildknechta op. 6. pro tenor, baryton
a base a připravuje dále Hallerovou dvoublasou

varyšské příjemnýho položiti a k tomu od zápisu

6 kr.polo povinen bude.7té. Jeden každý k tádu přivtělený to
varyš povinen bude skrze poručení toraryšů »tar
ších z městečka Chrasti do takového oznámeného
pořádku jednou v roce se postaviti a to jmenovitě
v svátky velikonoční a tam svou povíhnost tora
ryšskou stříbeného peníze najednou na hotovostí
vosum krejcarů do tovaryšské pokladnice položiti,
pravím 8 kr. K tomu na present tovaryšskému

pena otci 6 kr., na truhk piva dle lásky bratrskýneb 8 másy, to se dle líbosti zanechává, to jest
9 kr. Summa eeloroční outraty vynáší 23 kr.

Za 8wmé.A posledně k závěrce tejto ioštací
všickni epolatovaryši a vyučenci téí i učenníci
přísně se uapomínají a zavazují, aby k slyšení
„srticullum totižto jednou v roce bedlivě a pilně
Bajíti se daly a nařízení tovaryšských práv neb
sadání sobě přičinlivě pozorovali, aby budoucně

osvítcená a nejmilostirější vrchnosí, jakožto ze
svých poddaných nějaký potěšení míti mohla.

Pro lepší potvrzeuí a una szdvořilou žádost
slovátných pánů cechmistrů ze strany Rosické
dali jsme tuto „lostucsi“ naším vlastním cechov
ním pečoftem potvrditi a jmény našimi pořádně
podepsati. Jenš se stalo při cechu tkalcorském v
měste Chrasti d. 8. Decembris 1767. r. ©

Václav Slavík,
Ignatcius Jelínek:

oba spolecechmistři starší.

Roku 1768. vydán byl nový řád prára utr
psého, dle kterého dostával kat za vyvedení z
města 86 kr., za celé eb poloviční vymrskání

gebol odchovašeljeho, kteří sobépravý pór
alrkevní oblíbí, skatanou jistě přísnivci jeho 1
© bedoucností a přičiňovatí se badou o to, by
pravá círk.hadba všdyvfoeve šířila.Abysepřá
telům invtrumentální hudby posastesk!o, dávány vo
vánoční době máe iootrementálí avšak v mezích
vírk. zákony stanovených. Pisateb těchto řádků
chtěje seznati na mls'é samém, co příznivého s do
slechu již dHrohbyl svěděl, zavítal na nový rok
do N. Bydžova a dosnává 8 potěšením, že, pěstu
jeli se nástrojová hudba tak jako to jest v Byd
žově, zoela způsobi:é jest lesk boboalažby zvýšiti
a ku sbožným citům účastaiky bohosložby povzněsti.
Chorální části sapěny sbožvě pravým tempem,
vsorná recitace Gradualu s místrným průvodem
varbau vyjímala se velmi pěkně a 00 zvláště zpra
vodaje překvapilo, přesvědčil se- nepozvrován na
vlastní oči, že Da kůru panuje i dobrá kázeň.
Vykonavatelé posvátné budby jsou sí zde vědomi
důstojnosti své, že jsou apolnobětníkv s duícho=
venstvem při oltáři a dle toho též se chovali.
Každý všímal si jen úkolu svého, nikdo nerušil
leckde obvyklým pemlstoým bovorem zbošaou ná
ladu, uctivé pak chování se všech svláště při po
zdvihování mohlo by býti příklademná ledování
hodným pro moohé kůry. Jakmile sasněl hlas
zvonku k pozdvihování poklekl, ředitel kůru a
s ním celý sbar pěvců i hudebaíků. Tak by to
mělosajísté všude býti. Zpravodajodcházels doj
mem, še nepříliš v daleké době bude možnouspořá
dati cyrillské exercieiei v Novém Bydžově. Všecky
podmínky zdaru jsou zde shromážděny. Kéžby jen

pěstuje, žádoucuě se mnošil, aby cyrillské exer
eicie v rozličných končinách diecése mobly býti
odbývány! Majiť exercicie, pořadané na venkově,
tu přednost před podobnými v hlavaím městé, že
dojmy hudby církevní při exerciciích na venkově
snáre zůstanou neseslabené, kdežto r Praze bý
vaji budbon světskou,ať jíž operní nebo koncertní,
kterou v té době příležitost má olyšeti každý
účastník, značné setřeny. Mimo to ve venkovském
městě odpadá výtka: „Takovou kostelaí budba
může míti jen Praba.“ Mimo to umožní se mno
bým účastenství při exerciciich, kteří by jinak bez
snačných obětí na ně přijíti nemohli. Dalšíma
roskvětu cí kevoí budby v Nov. Bydžově žehnej
Bůb! Zásinžnému přičinéní všech, kdož k rozkvětu

tomu napomáhají, budiž zde vsdána čestveřejnéADA
P. Alois Motyčka,

velký dobrodinec nemocných a chudých.
Ukéska s klerikálního nejnovějšího albja.

Podává

FilipJan Konečný.

Nedávno dostal jsem s Prahy úmrtní list,
ozvamující trachlivou pro mae zpráva, že v tam
nějším klášteře dominikánském zesnul v Pána dů
stojný pán P. Alois Motyčka V požebnaném věku
osmdesáti a pěti let. Aci jediný denní list pražský
nepřinesl pojednání o tomto neúbonném a vzorném
knězi vlastenci, o tomto velikém trpiteli a Deza
pomenatelném dobrndinei lidí chudých a nemoc
ných. Z té příčiny Chci zde podati obrázek zvěč
nělébo P Matyčky, aby odpůárcové enaživých kněží

2 zl. 94 kr., za ušeraní nosu neb uší 2-zl 24 kr.,
za vypálení cejchau 1 zl. 12 kr., za stětí 6 zl., za
oběšení 6 zl., na stětí, zahrabání a kůlem probití
osoby ženské Gazl.aj

Roku 174. opravila a vyměřila vrchnost
Chrastecká jednotlivým hospodářům i obci mě
stečka Chrasti povinnosti a dávky robotní. Po
předchozím popsání povinností jednotlivců jest
uvedeno: „Obec městečka Chrasti bude ročně 189
sl. 12 kr. robotních peněz ve 4 čtvrtletních lbů
tách vrcbnosti platiti. K tomu jest městečko Cbrast
povinno vrchnosti touto naturalní robotou a sice:

1 Od sv. Jiří až do sv. Havla ve všední dny
do vrchnostenské zahrady ve Chrasti denně 6 pě
ších robotníků k výpomoci zabradníkově odesílati
Tato robota trvá dopoledne od 7—12, odpoledne
od 2—7 hodlo.

2. K sušení sena a otavy na Chrašické, Pod
laické a Brčokolské louce, jakož i ku snášení
sena do kop odešle každý dům jedou osoba pěší.
Z toho vyjmutí jsou městští radní, přísežní, městští
rychtáři a kostelníci Tatáž povinnost jest při sbí
rání chmele.

3. V čas žně u Podlažického a Cbrašickébo
dvora vrchnostenskými povřísly půenicí svázati a
do mandelů klásti.

4. K jaraímu a zimnímu setí, v čas žně k
počítání mandelfů a v podzímku ku mlácení brachu
odešle se 18 příeešbých mužů k dozoru („als
Controlore“) ku jmenovaným dvorům, začež jim
na obveselení každoročně 2 sudy piva a 13 al.
v botovosti důchodu vrchnostenského poskytováno
bude. (Dokončení).

— a P. Alois byl v nejlepším smyslu klerikálem, —
pro Íeí a trpící lidstvo nic nečiní a jen vše
po smrti všelijakými sliby vyrovnati chtějí. P. Mo
tyčka podá jim stkvělý důkas, že mají vdu
a přesvědčí je. že co učíní klerikál pro chudé
a Bemoené,neučiní nikdo jioý, zvláště ne tak ne
sistně poctivě a potichu, tojest: bes
oovinářekých cohvalozpěvůl—Poněvadě
sesnulý knés dobrodinecjest úplně veřejnosti ne
snámým, podám o něm některá životopisná data,

P. Alois Motyčka narodil se v roce 1811.
v Mladé Boleslavi v Čecbách. Rodiče jeho byli
dosti zámožní a živili se obchodem plátenickým
poctivě a dobře. Báh žehnal jim očividně v pod
nicích jejich, proto mobli své tři dítky dobře za
opatřiti. Zvláště matka nebožtíkova byla velmi
rozšafné paní a vzorné hospodyně. Po vůli rodičů
převzal nejstarší syn obchod, dcera se provdala a
drahorozený Alvik dán na studie, tehdá ovšem
zcela německé. Často mně o tom vypravoval a
smál se, jak se německý jazyk obýbal a dlouho
nemobl přeměnití Čecháčka — ve „vzdělaného člo
věka“. Konečně to přece „předělali“ pávi učitelé,
a nadaný Lojsík vynikal mezi epolužáky i —
v němčině. Po odbytých studiích gymnasijních bylo
v radé rodinné uvažováno, co „8 mladým“, kam
ho dáti, čemo se má věnovati? Náhodou zašel si
„mladý pán“na císařské manévry, strré se tehdy
v okolí Mladoboleslavskémodbývaly. a viděl stk vě
lou družina důstojnickou kolemtehdejšího
nejjasnějšího císaře rakouského a jeho přátel, cara
ruského Mikuláše a krále pruského. Jak rád a
živě si toho zemřelý stařečekze svého mládí při
pon fnal i v pozdních dnech svébo vysvkého věku!
Podívaná za stkvělou dražina důstojnickou kolem
císařa pána vzbudila v mladistvém srdcí Aloisově
mocnoa touhu vstoupiti do vojska a stati se po
celý život důstojeíkem. Když tedy přišel domů,
řekl to rodičům a prosil, aby mu dali k tomu svo
lení. Otec dlouho nerozwmýšlela přidal se úplně
k synovi, maje za to, že ve vojště může udělati
velikou kariera. Matka byla však úmyslem gynovým
velice překvapena, proto vymínila ai několik dní
na rozvátenou, a pak. vidoue vášš jeho pezměněnu
pravila : „Nechci ti zbraňovati aaš k čemu tů natiti,
tolik musím ti však říci, še více by mne těšilo a
uspokojovalo, kdybych tě viděla ve stavu jiném,
pokojnějším a“ádnějším.“ Na to líčila mu, coo
životě důstojnickém věděla, poukazujíc na nebez
pečenství, která mu hrozí ve atavu tom v ohleda
tělesném a mravním. A mladý Alois? Dal si říci.
„To již tenkráte. jsem věděl“ — pravil mi kdysi,
— „ře moje matka všecko tak uváží, jak my
s otcem dohromady nesvedeme, proto pustil jsem
vojančinu s Ulavy, ač se mně t) zlaté be)my a
břinčivé šavle před očima pořád ještě mihaly, a
začal jsem liledati povolání jiné. Brzy po té do
věděl jsem se, že řád domivikánský potřebuje
mladé síly, chtěje převzíti vyučování na gymnasiích.
Šel jsem tedy do Prahy, studoval jsem ta u Alosvfii
a konečně vstoupil jsem do fádu kazatelského n
sv. Jiljí v Praze. Rodiče mně v tom nebránili, —
matka byla celá Aťastná, a já také.“

„ Po noviciáté stdoval nadšený řeholník theo
logii s výborným prospěchem, a byv vysvěcen, stal
se u sv Jiljí kaplanem a konventuálem. Volaého
času používal k neustálému studiu a po několika
Jetech podrobil se předepsaným zkouškám pro
střední školy s výsledkem velmi dobrým. Poněvadě
však u dominikánů sešlo s plánu převzíti gymua
sium některé ve alužbu řádovou, byl jmenován P.
I

ERRokytí.
Natrhal do hrsti Fr. Kohout.

VI Pravá »kura.«
Nebylo věru většího dobráka nad našeho

starého pana doktora Pešku, dej mu Pán Bůb
věčnou slávu. Uměl se sice na pacienty jsk náleží
rozkřiknouti, ale uměl se o ně také co nejpečli
věji starati. Není tedy divu, že býval hledán ode
všech ať bohatých ať chudých, kterýmžto posled
ním prokázal velmi mnoho dobrodiní. Škoda ho,
že již tolik let hnije. Vzpomínka na něho však
nezepadla pod hlínu s ním ale žije a žíti bude
ještě dlouho v jeho okolí.

Jak býval dobrák, tak býval zase časem šel
ma od kosti. Zvláště na židy měl spadýno a pak
na ty nové, rozmazlené paničky. Provedl pak
oběma mnoho kousků. Lovím tak z paměti sem
tem něco jenom o následujícím.

Byl u nás žid Baumberg, žid, který jako
všichni jeho souvěrci zbobatl, z pouhého svíčkáře
a mydláře zkrátka z bokynáře pomocí hlouposti
našeho venkovského lidu tak, že si brál na velko
obchodníka obilím. Pan doktor měl tohoto »myd
líka«, jak se mu všeobecně říkalo, řádně v žaludku
a čekal jenom, jak by ho vyplatil. A dočkal se
brzy. Ubohý mydlík dostal rbeumatické bolesti.
Naříkaj, zlobil se, jezdil po doktorech ale bolesti
trvely stále. Radili mu lázně, ale proto, že to
bylo v zimě, nemobl jich užíti a musil trpět
dále. Tu konečně v největších bolestech mu po
radili, aby se dal elektrisovati.

Ale kde?



Aloispofenorem makomservatořía přednášelněkoliklet dějepis, zeměpis a tuším i přírodopis a
počty. Zamiloraným předmětem byla mu věšák Ja
tim a, a djvno,že jí nikdy nepřednášel. ráte
podivoval jsem we starci více než osmdesátiletému,
jak znal z paměti coitovati klassiky latinské, a jak
mu při tom prsty hrály, když zkoumal, je-li ten
neb onen pronesený veré metricky správnými —
Po té stal se P. Alois farářem a bizy na to i pře
vorem usv. Jiljí. Arcibiskupové Schreak a Schwar
zenberg vážili si P. Motyčky velice, u poslední
nechtěl ho ani s Praby pustiti do Uberskébo Broda
na Moravě, kde pak asi 14 let působil, načež
zase do Prahy s0 navrátil, aby v ní sbytek svého
života strávil. Jenerál řádu kazatelského P. Jandel,
tak si oblíbil P. Motyčku, že ho chtěl udělati ra
kouským provinciálem; avšak pokorný P. Alois
prosil, aby od toho upustil a v tichosti mu žíti
popřál. U příležitosti padesátiletého jubilea kněž
ského jmenoval ho nynější pan kardinál prašský
svýt arcibiskupským notářem; a to bylo jedné
vyzoamenání, které zvěčnělý přijal sa pětapade
sátileté působení kněžské!

Celý život zesnolého pana P. Motyčky byl
věnován neunavné a poctivé práci, kterou mu různé
úřady a povinnosti ukládaly. Kněžská horlivost
pojila se u něho s mravní neúhonností:; byl mužem
a knězem od blavy do paty.Bázně lidské a ohledů
lidských P. Alois nedbal. Co myslil, to řekl do
očí každéma, — i velikým pánům! V jeho řečí a
zevnějšku zdálo 60 něco poněkad draného; kdo
všsk ho blíže poznal, přesvědčil se, že byl pln

lásky a dobroly. Lidí „darebných“ a: zabalčivých(ať byli jakéhokoli povolání) neměl nebožtík rád
a vyplatil jim málo slovy, ale za tu každé bylo

jako kladivoa padaloz.přímana hlavu.Podlouháéta byl zvěčaělý staroušek téměř úplně slepým a
snášel bídu tu s trpělivostí podivubodnou. Celé
dny proseděl u okénka své klášterní světničky,
modlívaje se růženec. Dokud mobl, sloužíval v sa
kristii Časně z rána mši svatou „de Beata.“ Nej
větší radosť mu udělal, kdo bo oěkdy na chvilku
navštívil. Sám se přiznám, že jsem si k němu
leckdy zašel. a musím o něm říci, že byl živou
kroaikou kláštera Svatojilského a Staróbo města

místa, lidi atd, vše si zcela jistě a dobře pama
toval. Živ bylnáramně jednoduše apořádné vždycky

po celý život, oož o němvyznávali všickni, kdožli ho zoali, i když mu příliš nakloněni nebyli.
I nejiepěí lidé nemívají všly samé přátely,

nýbrž | protivaíky. P. Alois měl je také, ale mu
sili au přiznat mnoho vzácných vlastností, zvláště
neporušený a neposkvročný život kněžský. V idle
a v pití byl velmi střídmým, zvláště v pití. Nevím,
sda koupil si kdy sám pro sebe sklenici piva za
celých sedm let, co jsem s ním a vedle ného žil.
Zbyloli mu co od oběda, vzal si toa dal ministran
tům nebo jiným chudým dětem. :

Ale teď chce jiš čtenář alyšeti o dobrotě P.
Aloisa, a táže se, odkud vzal k almužně pro
středky ? Musím kratince na vysvětlenou předeslati
toto: P. Aloje Motyčka byl z těch starých do
iminikánů, kteří až do roku 1854. byli od jenerála
řadového odtržení a následkem neblahého josefi
uisma oa dávné místní zvyky odkázáni, které jim
dovolovaly míti jmění otcovské i privátní. P. Alois
byl z rodičů zámožných. Starší bratr a sestra mu
zemřeli, rodiče též, a tak celé velmi slušné jmění

ožtík nepotřeboval téměř ani toho, co z kláštera
dostával, a tak rostlo a přibývalo mu jmění za
dlouhou řadu let neustále, až dostoapilo innoha a= o

S panem doktorem nemluvil a kupovati si
přístroj elektrisační sám, to se zdálo i židovi
mnoho. Nebylo nic platno, než aby odložil nechuť
k panu doktorovi, a aby šel »do prosa.« Pan do
ktor ho přijal 'askavě a slíbil mu pomoc, kdyko
liv si bude přáti. Žid boje se, aby neztratil ani
okamžiku s této blahosklonnosti, přišel hned dru
hého dne.

Pan doktor zavedl ho do čekároy a pak
ukázav mu, jak se má chovati a vloživ mu do
ruky obě držadla spustil proud. A jsko v té de
klamačce »[cik na elcktrice« přidával dál a dál.
Žid si to zprvu liboval, ale když proudu přibý
valo, počalo mu býti horko. Pan doktor ale ne
popustil. Žid začal už přešlapovati. Pan doktor
v com zavolán byl ven a pustil proud na celé kolo.

»Bude-li to silné, pusťte držátka,« svolal
ještě na žida zavíraje dvéře.

A ono to bylo, jak se patří silné. Židovi to
škubalo nohama, rukama, celým tělem jakoby mu
jezdilo tisíc jehel a chtěl-li praštiti sinštrumenteme
nemohl ani rukama pohnouti — držátka jakoby
k rukoum přikoval, Cítil jak se mu ježí vlesy,
vousy, zkrátka byl nabit elektrikou jako kanon.
Nemoha to vydržeti, začal křičeti, ale v domě ja
koby bylo po vymření. Už nemohl státi, noby ho
bolely, celé tělo jakoby mu rozbíjel na kovadlině.

Konečněv největší úzkosti a strachu...
»Co se děje?e ozval se hlas d .

vírajícího dvéře. oktorův, ote
»Já phrosím ... .«
»Rameno elfajnovo, to je zápach!“

doktor, zastavujepřístroj. pachi“ zaklel
Žid neříkal ani Ísmen lé j

když ho vystřelí... ? F vyJeMven jako

maohatisíců, které všakzvěčečlýšP.Motyčkane
užil pro sebe. nýbrž pro chudobné a choré lidi.
Uvede z jeho dobrotivosti aspoň toto: Dva ústavy
pražské — ústav slepeův a blechoněmých (?) -—
jmenoval nebožtík sa živa dědici svými a odovsdal

míaivcí jen doživotní úrokyc jedněch.
Úroky ly rozdal jakož i jiné své jmění rozličným
chudým, neuživ z nich ničeho, poměvadě ne
Loral ničebo. Jedné starší paní, agópříbuzné, za
opatřil bezstarostné živobytí. J u mladiku,
zaměstnanému kdysi v kuihkupectví Urbánkově,
udíle) měsíčně (po více let) podpory, aby mobil na
gymnasiu pokraóovati, a umošoil mu studia před
běžná ukončiti. Daes mladík ten je knězem a ře
bolníkem. Jiody přišeljsem k němu prosit o pod
pora pro dva bratrystudenty, a po několik let
dával jsem jim od P. Aloisa katdého měsíce ně
kolik zlatých. Mladý kněz řeholník měl chudou
matku a velice se tím trápil, že dobrá máti jeho
musí se na starost tolik namáhati, a 0a že jí ne
může pomoci. P. Alois se to dověděl a na jednou
dal mí několik set sl. abych je chudé matce smí
něného kněze odevzdal. Kolik jsem od něho dostal
zlatek a pětek pro chadé školeí dítky, nevím, ale
tolik si pamatuji, že jsem všelicos rozdával a vše
že platil P. Alois. Jen jedno vždy na mne ohtěl:
„Neříkejte, kdo te dává, ale ať se za něho po
modlí.“ Neměl li P. Alois peněs, a přišel-li jsem
s prosbou, slíbil, že nesapomene, a jak mile měl,
sám se přiblásil a konal „povimnost“ A nedlo-li
to uš ze šádné kapsy, sloušíval P. Alois dokud
mohl mše svaté a připadajícína ně stipendium
s větší částky zase rozdal. Co šlo dobrodiní od

P. Motyčkyekrre ruce mého přítele, dp. rtKadlce, pro zmrzačené sirotky ve „Výrobně rů
Řencové“, moh! by jen P. Kadlec vypaati. Jednu
zvláštnost tento štědrý dárce měl: Malou
almužau nerad dával a snad ani nedal: já aspoň
nevím, že by maě byl kdy dal šesták nebo dva
oetník, ale vím,že dal desítky ba i stovky!

Dej,dobrýBože,abyten,jeuž vživotěča
sném bojné milosrdenství prokasoval bližním, doňel
bojnějšího v šivotě věčném| —

+8 6
Co týden dal.

Nová akce strany staročeské. Staro
češi zuhájili mjouloa neděli v Kolíně řadu mani
festačních acbůzí, jimiž se má prokázati, že strana
staročeská není mrtvolou. V Kolíně promlovil o
nynější politické situaci delší řeč dr. Rieger, jeni
odvoudil útoky proti Šlechté a kněžetvu, přimlou
Val se za jednotu v národěa sa smír s Němci zu
opravu práva volebníhoa proved.ní státního práva če
skóbo. Schůze přijala pak k doporačení dra. For
mánka tuto resolaci: Účastníci schůze Politického
spolku polabského, srolané do Kolína ka dní 10.
ledna 1897 tímto prohlašují, že věrně trvají pří
politickém programa národní strany, jak stanoven

a vykládán byl Palackým a Riegrem a ku provedení jeho rádi podáme ruku ostatním stranám
vlasteneckým, které ku stejnému, byť i odchylnou
cestna kráčejí. Pokládajíce za hlavní podmínka
komečoého úspěcha, aby všecky strany českého lidu
V Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zejména
v příčině provedení rovného práva v obledu na
rodním solidárně jednaly a ve všech kulturních
otázkách na vzájem se podporovaly: kladou účast

»Then mi dal, Sarahleben, then mi dal. A tha
ostuda. Khoukej kalhoty . . „“

Od té doby se elektrisovati nedal, ale pro
tože si později liboval, že mu to odlehčilo, za
platil tučný honorář přes to všecko přece.

Jako tohoto žida tak měl pan doktor v ža
ludku psaní Mazánkovou. Byla to bezdětná man
želka pana důchodního a proto náramně fajnová
a rozmazlená. Každou chvíli obtěžovala nějakou
nemocí hned muže, hned služky a vždy doktora.
Nebylo jednoho asejití, aby si nestěžovala na ně
jakou novou nemoc.

Bylo to o výročním trhu, když setkal sc
s ní opět.

„Pane doktore, pane doktore,« volala již

z dálky. »Bobudík, že jsem Vás spatřile. Ach mačje zle.«
Doktor se obrátil a nemaje kdy aoi chuti

se s ní zastavovati, zabručel: »Račte přijíti za
hodinku ke mně.«

»Ne, ne, neodkládejte to. Ach Bože, 4dyby
jste věděl, já jsem na smrt nemocná.«

»=Alesnad tady oa ulici.. .«
»Řekněte mi dvě, tři slovíčka. Trpím ne

smírnými bolestmi zde v dolní části. A pak oč
mohu spáti, všecka chuť k jídlu u mne mizí, Dnes
na př. jsem nesnědla více než vrabec.«

ohm, bm« zahučel doktor »nejlépe jíti hnedle
domů a lehnout !“

+Co lehnout? Probůh doktore, vy mně dě
síte. Ach já to tušila. Bude to nějaký zápal po
brudnice, pobřišnice, střev nebo snad tyfus. Já to
na sobě cítila už dávno. Vidíle časem se mi hlava
začala točit, říkala jsem to muži, ale on nic, celé
tělo jako když mne do ledu položí, jen ruce a
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níci "6 tóto vábu na důraanějšíbáhaldáfských zájinů těchto zemí jednotlivý výrobuh
tříd. Vyřizouímtěchto rákladcích požadavků uspiší
se bobdázavědeníčeského státního práva,
Ba němě nosvratnů stojíme. (Výborab!

Potlesk )
Říšehá rada, jejíš zavodánína nejvýše

potrvá do 325.£ m. ytaje obrazu zvláště
zajímavého. Jediným světlým bodem byle příjetí
tesoloce navržené hr. Palffym. jíž požaduje s
právo veřejnosti pro českou škelu „Komenského“
ve Vídni. Po vítězství Němců v otázce poležky
pro Celj, jest přijetí remolace ve prospěch české
školy vídeňské tím potášitolnějšímúkazem. Zdá
se, že úvaby těch, myslí, že příští parlameot
obsabovati bude slovansko konservativní většinu,
Bepostrádají vzhledem k j o české škole
vídeňské, jisté oprá . , .

K volbám ma radu říšskou. Gociálsl
demokraté zi pospištli. Kdežto ostatní strany po
litické boví si ještě v blabých dřímotách, vydala
strana sociálních demokratů v Rakousku své vo
lební provolání a zaplavila jím celou téměř říší.
Provolání to vydáno bylo v pěti řečícha tisklo60
nákladem dva a půl milliona výtisků, jež houfos
ve všech čelných městech byly rosbasovány. Vo

aan kBrně ajindebylo mnobGroz ele. provolánítomobrnatyjecavšecky
davky sociálně-demokratické strany „počínajío požadavkem věeobceného rovného a přímého práva
hlasovacího nejen de říšské rady, ale i do sačmů
a obecních zastapitajster až do zrušení stálého
vojska,kteréná býtinabradenoozbrojenýmIhlea.

Všelicos.
(9) Niké nový katolický dannik v Prase.

Konečné jsme se tedy došekal: katolického deuaí
ku vycházejícího z rána a oa večer! Dosavádní
redakce »Čechta a »Večerních Novina spojřly se

tolické Listye a stojí i s poštou mimo Prahu
18 zl. Dosud vyšlá čísla zasluhují vše
cku chválu a uznání; všude je vidět, že ro

dlouhé, jsou časové, řízné a věcné — col

úvahy s nékolike pokračováními nikdo s chvlí
nečte bledaje v každém čísle noviny. Zprávy
spolkové (ovšem katolické) jsou velmi pěkně re
g'strovány a dodávají listu svěží pestrosti. Velice
chválíme výběr z cisojezyčných listův © věcech
a příhodách katolických i -mimo maši vlast ve
stavšícha důležitost obrannou majících. sKs
tolické Listy« dobře udělají, když si budou vůl
mati a poukazovali ni pozoruhodné článečky
z oaších katol novin krajinských, nýbrž i když
stálého budou míti referenta zkatolických vedou
cích listů německých, italských, francouzských a
anglických. O slovanské listy zahraničné musí
ovšem také býti postaráno, sbychom nebyli od.
trženi od svých bratří Rusů, Polákův atd. Část
literární budiž aspoň každý týden před nedělí pě
stována, ale novinářsky, a ne sodborně kriti
cky«. Zprávy telegrafické a telefonické budtet, jsk
dosod, pečlivě vedeny; raději méně, sle aby
to za to stálo. »Ze soudní síně« zprávy táhnou;
všecko mluvení proti tomu je marné, jsme zvě
daví a kcnečně, ©e©máme v Novinách čísti,

noby zrovna hořely a k tomu horečka chvíleme
a mrazení a pot... Ó doktore, netvařte se tet
zděšeně nebo mne usmrtíte. A k tomu zdá se mi,
že mi žluč puká, mém takovou chuť v ústech, o
kdybyste věděl, jakou já mám v ústech chuť. ..«

Dobtor byl již jako ne řeřavém uhlí. Paní
Mazánková křičela, rozkládala a div se do pláče
nedala. Bylo mu skoro z toho banba.

»Počkej, já tě potrestám« pomyslil si a ná
hle projel mu hlavou dobrý nápad.

»Račte dovolit milostpaní. Zajdeme sem 24
roh.“ —

„Vy mně chcete utéci, nečiňte mne nešťast
nou. Hleďte, zas mám před očima takové mžitky.«

»Rečte se postavit... tak milostpan(e, uka
zoval doktor směrem k lidem „a teď zavřete oči,
ale hodně pevně, co nejvíce — a neotvírejte, do
kud neřeknuteď... Tak... a teď hezkyotevřtě
ústa, a račte povypláznouti jasyk. Více, ještě více..
Hm, hm... Počkejte tak dokud neřeknu dost.“

Milostpaní tak učinila, ale co si pomyslili
lidé, když uviděli paní důchodňovou státi na robu
se zavřenýma očima a vyplázeným až ke kořenu
jazykem, to se nedá říci.

Pan doktor neměl vícekráte příležitost novou
kuru prováděti, neboť tato vyléčila paní Mazán
kovoa navždy a provždy ze všech nemocí býva
lých a příštích kveliké potěše celého jejího okolí.

Škoda, že už hnije ten dobrý doktor, dnes
měl by v tomto ohledu hrozně mnoho práce
v našem anervovatělém slabém pokolení.
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ené cD te skutečně té a tam zajímavéhopabi
odpornéhostale? Přijde ná to, jalk se to podá,

dobře působiti. Ale buďte to vybrané kouský
a tak podány, aby mravoučná jejich tendence
vyplývala z podaného děje, a nebyla na darmo
oblažovánanešikovnými slovy! Abych nesepo
mněl! Článek dra Horského o našich katol.
emabácha o poměru našem ku strané staroče
ské, spůsobil v dotyčných kruzích nemilé »pře
kvapení« a redakce skatol. Listůe i: dr. Horský

Strana ataročeská má v sobě maobo vážených a
katolicky smýšlejících mužů: proti těm ovšem ni
kdo stavěti se z nás nebude, naopak, přejeme jim
zdaru a budeme je rozkedné podporovati i když
ee formálné ku strané meší nopřidejí. Strana sta
sočeská má a měla v sobě také členy, kteří kato
licky nesmýšlejí a maebdy jen z příčin osobních
a místních ostaročechy« bývají; netřeba ovšem
ami těch proti sobě štváti, avšak nvlze také před
nimi ústa zacpávati a couvati na úkor našeho
principu. Tito lidé byli ostatně neštěstím stra
oy staročeské» budou jí svou polovičatosti

A dále AC ai oteročeské listy nezavazují před
tieto nepopíratelným a amutné osvědčeným fat
tem očí, e pak jich řeč dra Horského »nerozčílí«.

MI katolíci máme svůj cíl, své prostředky ataké chcememítijen svělidi!
(92 boule dra Herbena. Veli

ký výprask dostal po Novém roku rigorosní li
earát dr. Jan Herben, známý náš přítelíček
+-realisticcém +Času«. Nejdříve mu nařezal v pr
vám čísle letošní „Osvéty« často nyní jmenovaný
prof. dr. Flajšhans. Telik a takovéhobití
jek dostal zde dr. Herben, nedostal u nás už
několik Jet (my vůbec neznáme u nás podobného
příkledu !) žádný literát. Přečtěte si páně Flajš
hansovo »Vade mecume pro dra Herbena, s uvi
díte, jakým kladivem buší filolog do filosofa a
realistického redaktora. Nemáte +Osvétu« ps ru

-ce? Tedy vizte zde aspoň foto: »Napřed Vám
musím poněkudujesniti pojem osobnostního
boje a tek svené sprostoty. Vám to není bo
hužel, — po desítilsté veřejné činnosti, — dosud

jme Pamatujte si tedy pro příště: A teď panjáhans vytýká Herbenovi, že ve svém listě po
užívá súryvky z dopisů a rozmluv, že otiskuje
přkanteí klepy »a pak trochu nadávek a urážek,
zm kleré byste se u svého domovníka styděl«,„cožověem36 »zbroňoškliváa hanebnáe.....
„Když Vyotisknete článek, který Vám nebyl vů

bec poslán, a když jej otisknete nejen. bez svolení,
nýbrž proti vůli auktora, má každý právo říci,
že ten článek je ukraden. Je to slovo ostré,
sle pravdivé! . . . . Když někomu nadáte Jidášů
A nedokážete toho jedinkou písmankou, může
Vám každý křesťan; bible "snalý, říci, že je to
ocjhrubší surovost. .. a může dáleříci,
že je to drzá leže .. . Tak tojde dále,ačte
mář cítí bolest schouleného a úplné zničeného
Herbena, jehož konečné rozezlený pan Flajšbans
propouští ze svých železných rukou dávaje mu
napomenutí: »Proto prohlašuji také předem —
důkaz podám . . . — věeliká vaše budoucí (od
balení) za veliký švindl, všeliké Vaše budoucí

věcné důvody) za vyložené nesmysly a všeliké
aše budoucí nedávky za vyplody chorého mozku.

Váš dosavádní hostinský bej dává mi k tomnto
šálnímu odsouzení úplné právos| — A nejen

ajšbaog, nýbrž i Krásnohorská a Škába řežou
zle do Hesbens.Krásnohorská oněm v »Osvě
těs píše ke konci své lekce sale dr. Herbenovi
jistě někdo přisoudí tak zvanou arroganci a
tek zvané měděné čelo«. Pane filosofe,se »mě
děným čelem«, co tomu říkáte? Zapomněl jste
snad, jak jste před několika lety posmíval se
sschopnosti«e běkterých professarův a doktorů,
kteří se dle Vaší osvícenosti nezachovali? A ejhle,

: dnes stojíte předveřejnostís měděným čelemi
Ještě hůře posvítil panu literatu Herbenovi novi
nář Škába v sLobských Proudech« číslo 1.
2 roku 1897 obviniv a tištěný doklad podav k to
mu, že pan dr. Herben v roce 1884 pytlačil vli
žerárním revíře páně Vrchlického. Výmluvy
Herbenovy odráží redaktor Škába co nejrozhod
néji a proloženým písmem volá, že dr. Her

ben zneužil „Cizíbo literárního majetku a sice
Způsobem, jejž sám v »Čase« tolikráte pod ru
brikou »Nepokradešle i jinak pranýřovalla
Pan Škába připomíná škandálů, které dr. Herben
1 pro zdánlivé přisvojení cizího majetku způsobil
(Vrchlickému), a zcela správně dí, že právě proto
schceme jej teď měřiti (totiž Herbena) jeho loktem !«
načež napomíná,aby pan Herben s panem Robáčkem
— jehožpřednedávnem jako starostiivý otec napomí
malaby vyznal: Zhřešiljsem| — jalse kejicněvolati:
Peccavil »Toť věru ostuda, která by všady
jinde učinila majitele svého v literárním a
veřejném životě nemožným. Má-li dr.
Herben vůbec dále jako literát existovati, musí
se z tak hrubých »sprostote, vlžís« a vkrádeží«
etc. úplněočistiti. Tedy soudně proti svým
odpůrcůmzakrvčiti a důkaz preti nim
provésti jinak musí mu všichni slušní Hteráti
ukázati záda a šádati, aby šel na »obchod s chme
leme, jek onehdy ve zlé chvíli napověděl. I zde
je vidět, že každému jen chvilku hrají; panu
Herbenovi právě teď velmi mizerně zahráli a

yhodili|
(9)V katolické inteligenci

podal o letošních svátcích vánočních vilný a na
ii vydav první sešit dru

héko dílu své „Apolegie křesťanství“ Kdo se
chce věcněa řádně poučiti o tom, co nabožen
ství jest, uť si přečte. a promyslí, co zde pan
acktor tek krásně, bohaté a přesvědčivě podal.
Neméme podobné čethy v celé naší literatute če
ské Pan Vychodil stojí zde jsk obr mezi námi
a píše o věcech a zábadéch nejtěžších tsk jasně,
srozumitelně a přesvědčivě, že tento jeho sešit
třebanazvati korunou všeho, co s péra Vycho
dilova vyšlo. Gratulujeme panu auktoru a pilné
mu čtenáři jeho lolikéší

Přehlídka listů protestantských. Hei
vetský časopis „Has“ v 1. čís. 1897 str. 2 vzdychá
nad svými chorsací „Lidem a Rachem“. I ty můj
Kriste! Činnost Lide a Rocha všecky naše belvetské
listy tak dlouho si pochralovaly, pokud zařily proti
katolíkům. Jak mile ale začínají teď bíti i do holret
ských zad, ta je hned nářek na pěti sloupcích, še už
to neníto čtení jako dřív. Snad se po těchto poky
nech dá Lid a Roch na pokání a bude boařit zas
jen proti katolíkům. Litujeme, že nemůžeme o tom
šíře pojednati. Tak vlastně vzdychá p. pastor v HL
se Síona nad našimi kasalsty, hlaruě nad moralkoa
ev. Alfonse s Ligaori. V potu tváře se namahal p.
pastor, aby jej str. 312 hodně ztapil, ale poněvadě
p. pastorovi není s hůry dáno, proto masí uznat, že

se ještě musel moc učit, než by rozum jeho na

ření str. 314 když přeávykují Hlasy se Siona, dosta
nou velkou slost na všecsy kotolíky, ta jediná útěcha
jeho ztrépené helretské srdce potěší. Na str. 311 při
svědčaje (daes neřeknu „sonblasí“) p. pastor Tábo
ráe, „še když bořili kláštery a kostely, nebořili
umění, ale falešnou věc, která se v to umění halila
a kterou považovali sa nejnoužitečnější, a hleděli tím
očlatiti církev Kristovu ode věsbo kalu.“ Teď p. pa
stor, je-li nestranný, musí zas nám přisvědčiti, že když
Koniáš dal bezcenné (dle soudu historiků) bezvýznamné
helvetské traktáty a holvetské spisy přetékající na
dávkami na katolickou církev a psané jen na potopení
jména katolického, zničití dal, že tím dal sničiti dle
slov p. pastora falešnou věc, kterou povašoval za ne
užitečnou, aby círker Kristovu očistil ode všebo kalu.
A v tomto log.ckém postupu bychom se také sešli
s „Naší doboa“ V prosincovém čísle str. 210 praví
p. Massaryk: „Cboeme dělat rozdíl mesi církví a
zástupci církve a pochybujeme, že páni Konečný a
podobní mají právo mluvit jménem církve.“ Také my
všdycky choeme činit rozdíl mesi vědou a samozva

vými noh oaorěne a vždycky budeme pochybovati, žetak mnoh věrec a topitel katolické církve, kdyš
ee opováží tvrditi, še katol. církev je nepřítelkyní
vědy a še zatomňuje, má právo mlariti jménem vědy
a že takovému arcivědátoru všdycky bade slešeti trochu
té skromnosti, když místo chvastavého „my a naše

s vaší církví. Na konec něco pro zasmání. Stařec
v Nár. Listech dostal ze socialistického letáku vlčí
mhe. V letáku stojí: „Strany, ješ se zovou radikální,
pacionálové a mladočeši sastrkují pří každé příleži
tosti demokratickou část svého programu do kapsy, a
obnažejí se jsko zástupcia sloupy privilegií majet
kových.“ Nad těmi afóvyNár. Listům šla závrať blavou
a tma se jim před očima udělala, že ani slova z tobo
neviděli, ale za to v jejich fantasii se jim zdálo, že
v letáku čtoa slova: Socislně demokratičtí poslanci
bedou šádati mezi jiným „naprosté rozdělení církve
od státu“ (Nár. listy č. 9 str. 6), ale my za žádoou

nalésti nemohli. Abychom užíli slov p. pastora, my
pochopujeme, še Nár. Listy chtěly socialní demokracii
z čistě lidského blediště připamatovat a nám kleri
kálům náležitě přisolit, ale lépe udělají, kdyš ci za
pamatají: S poctivostí nejdál dojdeš. + 24

„Národní Listy“ o zednářích. Ve feail
letoně „N. Listů“ se dne 10. ledna rosbovořil se pan
—a o sednářích s takovou mělkostí a nedůkazností,
bterá jest v projednávání vážných otázek „N. L.“ i nad
čarou obyčejna. Pan —a praví, i lidé jinak roz
umoí a vzdělaní nerí nic o £ ch. Po těchto
brdých slovech domníval by se čtenář, že pan —a
rázem otevře bránu do světníc zednářských a že tam
vrhne hrst paprsků, jež dosavadní Šero osvítí. Ale nic
z tobo. Pan —e povídá páté přes deváté a staví
plané thoorie, s nichž obyčejný čtenář neví sase nic,
leda že jeho pojmy o zsednářích jsou ještě poplete
nější. Nová z brasa věc tam jest přece. Katolíci prý
a Řím měli by býti vlastně zednářům povděční a
přátely. Prosím nesmějte se! Pan —a mlaví o dýká
a přísaze jako o legendě, ale nie nedokazuje, zedn
prý pěstují bumanitu, ale pan —a neuvadl důkazů.
Proč pak tedy jiš pan —a neřekl pánům zednářům:
„Přátelé zednáři, nebuďte tak skromni, vždyt přec
chybuje ten, kdo se přeceňaje iten kdose podceňuje,
proč se tajíte v ústraní, když přece, jak určitě vím,
láskou ku bližnímuse jen jen rozplýráte? 1“ Židéprý
od loží nejsou přijímání. Kdo pak to panu —a na
šeptal? ©Odkud (to, že velmistři zednářů jsoa Židé?
Pane —a, co jste to napsal? Legendu? Či jete nás
chtěl vyvést aprilem? Liga —- 16.

. Na zachování Kunětických histori
ckých památek ráčilidále věnovati: P, T. Občan
ská záložna ve Vlašími 10 zl.; Okresní výborové:
v Lomoici nad Popelkou, v Kostelci nad Orl., v Jaro.

Zvěsti s východních Čech.
Přednáška ndp. biskupa královéhra

deckého v tovaryšské jednotě. Těšírámese
vždy na příchod ndy. biskupa do Hradee Králové,
nebot příjezd jebo umožňaje nám a četným našim
přátelům příležitost poslechnouti proslalého křesťan
ského sociologa a „dělníckého biskupa.“ Minulou ne
děli oblášena byla přednáška Jeho Milosti, proto spol
ková místnost naplněna byla do porledního místa
dychtivými poslacbači, mesi nimiž spatřili jsme | mnobé
rolníky ze Slezského Předměstí. Pěvecký kroužek
zabájil i dokončil poutavou řeč vznešeného řečníka
jenž probral časové thema „O tisko“. V úvodu řečí
pavázel ndp. biskop ka předešlým již svým promluvám
u nás výklad o vznešenosti mlavy lidské, kterou pů
sobíme neodolatelným a uchvacujícím dojmem na ste
posluchačů. Větší význam ješté ve výměně myšlének
má slovo tištěné, neboť jím působíme na posluchače
1 vzdálené a neznámé. Tisk koná tak boocenitelné
kulturní poslání, avšak bývá mnobdy od lidí zlých
sneužíván kn šíření zásad «boubných. Špatnéma tisku
lze hlavně přičísti ono klevotářutví a ničemné utrkání
na cti, před nímž není žádný člověk jlet. Ústvb pre
nošené urážky osobní bývají trestány, ježto zabývá se
jimi obyčejný soad, urážky tiskem zůstávají bez trestu,
protože patří před soud porotní, kdež porotcové ze
strachu před kaceřoráním osvobodí každého redaktora,
jecš svobody tisku zneušívá. Příklady drastickými
doložil ndp. řečník ono veřejné zákeřnietví, jež ve
jménu svobojy a pokroku páchají lidé nestoudní kle
vetářstvím a ničemnou pomluvou. Vedle zoemravňují
cího vlivu na veřejnost spůsobije špatný tisk také
povrchnost názorů i v otázkách nejdůležitějších. I vzdě
laným lidem „osobní šurnal“ bývá neomylnou normou
ve smýšlení a jednání, čímž odvádí od stadia odbor
ných děl. Náhledy novinářské přijímá čtenářstvo ta
své, nepátrajíc po hlubších důvodech. Církev katolická
uznává moc tisku a věnuje mu velikou pozornost,
svláště nynější sv. Otec, Lev XIII. nemstává biskupy
a kněze nabádati ke publicistické činnosti. Lidstvo
svyká nyní mysliti jen prostřednictvím novin, proto
tisk nesmí býti přehlédnut v pastýřské činnosti Církve
katolické. Následkem atoupajicího vzdělání tisk půso
biti může i na dětmctvo. Špatný tisk jeví již své
účinky v klesající zbožnosti a mravnosti, protože děl
ník nemaje při svém zaměstnání dosti času ku obsá
blému studie, přijímá ve své lehkověrnosti všecky
náhledy novinářské za čírou pravdu. Proto křesťansko
socialní strana proti jedu tiskovému staví protilék
v sku dobrém, lidmi svědomitýmiřízeném.Povinnost
křesťanského dělníka jest, aby varoval se tisku zhoab
ného a podporoval 1 čířil tisk dobrý. Ve stručných
rysech nastínili jsme hlavní osnovu výborné řeči, jež
našla v poslachačstvu živého souhlasu, neboť v Hradci
můžeme se velmi dobře o zbonbnosti špatného tisku
přesvědělti. Po skončené přednášce rozmlouval vzLe
šený host vlídně s jednotlivými členy jednoty. Nelíčená
vlídnost i pro nejprostšího člověka jest základním
rysem lidemilné poraby ndp. biskupa. takže získává
si již pří prvním setkání rázem všecka i předpojatá
srdce lidská. Tím odporněji jeví se snaha jistých lidí,
kteří zakládají 1 nové časopisy, aby lidumilného bis

| kupa lidu znecbutili. Soudíme však, že podnikají práci
zbytečnou. Jedinou promluvou rozptyloje se pletivo
nepřátelských pomluv a mozek ubohých protivníků
musí so opět namahbati novými smýšlenkami. Pravda
však nezná ustoupiti zlobě, proto marné úsilí. Ndp.
biskup kralovéhradecký jest a zůstane povšdy miláč
kem katolického dělného lidu. Zdař Bůbí

Dvojí loket. „Osvěta lidu“ otiskuje ku známé
aféře Barově, z „R. L.“ tato slova: „Jsme povděční
tomu skandálu, poněvadě ta jasně vystoupil fakt: ja
kými sbraněmi se bojuje proti osobním či politickým
nepřátelům. Ano! — jaké jsou ty zbraně: Pomluva,
lež a zas jen pomlava. Stačí v našich poměrech jedi
ným jen slovem či skutkem projevití snahu pracovati
ko všeobecnému dobru a hned sto a tisíc jinak líných
jazyků a mozků protřepé smělce po každé straně,
strbá z něj všecko vznešené a dobré a tím co na něm
zbylo, faogličkuje do světa a vystavuje ho tak veřejné
kritice čí skandálu.“ Takto se zastala „Osvěta“ svého
stoupence i proti přísežným výpovědím tří svědků.
My podepisujeme svrchu uvedené slorz „o bídnosti
sbraní, jimiž se boluje nyní ve veřejnosti proti veřej
nýt osobám“, ale žádáme po právu, aby se jimi také
„Osvěta“ řídila. Neboť jest to svrchovanou licoměr
ností, jestliže na jedné straně listu odsuzují se bí
dácké pomluvy a když zrovna v témže čísle na druhé
straně kritisuje se ne již chlapeckým ale přímo ulič
nickým spůsobem kázání ndp. biskupa na posledví den
v roce. Tak nízký ton řeči nedovolili by si ani pod
redakcí „Osvěty“ v kořslně, proto hnusem plní kaž
dého slušného člověka taková nízkost, ješ samé černí
tiskařské raměnec studu nahání. Divíte se pánové, že
„vyrůstají jíž amělí lidé s chorobnou ctišádostí v du
ších, s vypočítavostí v mozcích, kteří na rtech mají



a jedu", ale podivení vlsstně jest na
straně,neboťnechápeme,Šese noohooteblásiti

dětem. Na svůj pokrok můšete býti brdi,
neboť vámivypěstovaná zdivočilost mravů sápe 60 ji
nanáboženskéúkonya na PomasanéhoPáněa při
tem pokrytecky kaceřzje na přednístraně listu ty
emělce drzé, kteří spovážili te velikému pokrokáři
vmetnosti ve tvář — sprostou krádež. Jeme přesvěd
čení, že ami s Ylastmí pohromy neuznají pokrokáří
ničemnost pomluvý a proto budou stále měříti pokro
kově ([) dvojím loktem. A tato nemravná strana má
míti v národě budou nost?!

Plesy a zábavy. Dne 24. ledna 1897. spo
lečný ples v Roudnici v hostinci p. A. Novotného,
Začátek v 7 hod. Výhradně zvaným. — Ples katol.
sociální jednoty v Horním Jelení odbývá se dne 31.
ledna 1897. « hostinci p. Fr. Nováka. Hudba říze
ním kapelníka p. Jos. Janeby. Začatek v 7 bodin.
Verupsé: člen I korunu, nečlen 2 koruny; každá
drahá dáma © 10 kr. více.

*

Náhlá smrt. Dne 12. t. m. nalezena byla na
cvičišti za vodárnou Sžletá stařena B. Dlesková pro
davačka zeleniny ležící na zemi. Vojenská hlídka do
pravila nemocnou do vodárny, kam přivolánalékařská

«moc, které se však jiš stařena nedočkala; než-li se
ékař dostavil, skonala a mrtvola její dopravena byla
do umričí komory zdejší nemocnice.

Chtěl zabíti učitele. Dne 6. ledna t r. ve 3

hodiny s půlnoci hodil posud nesnámý surovec dooken ložnice pana J. Mikše, správce skoly v Očelicích
1 a půl kg. těžkým, hranatým kamenem. Kámen,
prorasiv okno vflější, narasil na záclonu, natrhl ji,
rozbil pak též okno vnitřní a zůstal v otvora vnitř
ního okna na zácioně savěven. Střepiny akla vletěly
spícímu do obličeje. Rána byla vedena tak, še nebýti
záclony, byl by kámen učitele bezpochyby do hlavy
zasáhl. Barbarství toto přihodilo se svědomitému uči
teli, který nedávno v „Osvětě Lida“ napaden byl
proto, že od ů bohoslovců vypůjčenými spisy Ko
smákovými, Pravdovými, omilevakého, Třebízského a
j. hodlal přemoci krvavé Bambasiady, jejichž četbě
nad míru tam hověno bylo. K tomu dodáráme jen,
že do r. 1898. v Očelicích ani školy nebylo. Několik
výrostků, chodivších do školy asi rok nebo dva, řádí
tam spůsobem strašným, a není nikoho, kdoš by tomu
učinil rázná přítrě.

Krádeže. Zdejšímu povozníkoví Al. Bajfkovi
ukradl někdo dne 1%. t. m. večer z kočáru dvě po
krývky v ceně 8 zl. 60 kr. — Dne 11. t. m. as v i0
hod. večer vloupali se neznámí dosud pachatelé do
moštale v domě p. Ficly na Pražském Předměstí a
ukradli tam mimo livre) kočího, větší množství růz
ného šatstva v úhrnné ceně 100 zl. Zloději zanechali
na místě tak zv. krumpáč, jímš vypáčili dveře. Pa

chateli jest četnictvo nastopě.emokratické sa
Letáky strany soc. příčnonvoleb do V. kuriebyly i u nás roshasovány. čina

nebyl dopaden nikdo.
Pomstil se. Podezřelým ze založeníohně u rolníka

Holuba v Pra-kačce, který utrpěl na 3000 sl. škody,
jest bývalý jeho čeledín 21letý V. Janouch s Kochovic

u Dobé,jenžses hospodářemozone předohněmpobádalpro " sl. a odešelze alužby.Pátránípo něm
jest aš dosud besvýedné.

Ještě Suchodol. V minulých dnech
do Lhoty pod Libčany, jak se nám z bezpečného pra
mene sděluje, množství lidí s okolí Chlumce, Pardubic,
Hradce Kral. atd. proto, že prý u Pleskotů nalezli
z pola zamrzlou láhev vody přinešené před časem ze
Suchodolu a uschované od té doby na půdě, a v onom
ledu uviděl kdosi podobu — Panny Marie. Vyprávíse,
še do 10. t. m. dostavilo se do Lhoty ma 4000 lidí.

Šiml byl k nepesnání. Na včerejšeko půlnoci
vyjelo se zdejšího jednoho hostince několik rozjaře
ných kumpánů na vozíku, v němš zapřažen byl pěkný
bělouš. Z ko Pražskou ulicí šlo to klusem dolů.
Šiml patrně dlouhým čekáním na své pány si zdřiml
a nejspíše še se mu zdálo o novém železném mostě
přes Labe proti Pražské ulici a proto nezahnul na most

a vezl kumpányk staveništi Fránklově. Najednou“
však bylo slyáeti náraz a ještě jeden náras s ně
kolikeré žblunknutí provázené výkřiky. Vozík totiž
narazil na nakupené tam klády, převalilse a náklad
vyletěl do kaluže. Nejhůře v při tom pochodil
šiml, který upadl chuďas do bláta, v němž se něko
likrát překulil a byl k nepoznání. V Rozběřicíchmají
z toho švandu.

Straka v sukních. Dne 11. t. m. satčena byla
strážníkem Žaloudkem26letá, do Pouchova příslušná
A. Vaňátková. Táž vylákala na F. Součkové dvě peřiny
a uschovala si je ve hradbách. Mimo to se vypátralo,
že ukradla před časem velký šátek u jistého zdejšího
obchodníka, který zastavila a lístek prodala ©Všude,
kde posluhovala a vůbec kde se ukázala, ztrácely se
různé drobnosti, jež přičítají se na její vrub. Vaňátková
byla dodána do vyšetřovací vazby zdejšího krajského
soudu.

Dražba u Valáška. -Dne 9. t. m. prodávány
byly v exekuční dražbě ve Správčicích zásoby kováře
Václava Valáška. Koupěchtivých se dostavilo značně.
Strženo bylo něco přes 800 zl. Dne 18. t. m. bude ve
dražbě pokračováno a bude jiš prodáváno vše pod ce
nou odhadní. Valášek nalezá se dosud ve zdejší věs
nici, kde jsou konány s ním a četnými poškozenými
pilně výslechy a nebude dlouho trvati, kde se s panem
mistrem setkáme při veřejném líčení.

Ze Sokola. Ve valné hromadě Sokola králové
hradeckého, konané dne 6. t. m., zvolen starostou p.
Antonín Pokorný, stavitel, Viktor Weinhengat, místo
starostou. Do výbora pp. Vlach, Juliš, Knypl, Thoř,
Dr. Zimmer, Mašta, Kubálek, Halla, náhradníky: Kreč

mar, Brejcha,Hradecký, Halounek. Pokladníkem svolen Juliš, jednatelem Knypl,hospodářem Thoř.
Vrašda četníka. Četnický závodčí, 26 roků

start, Václav Bukač = Opatovicn. L. byl dne 7. t. m.v políchu Čelistnéblíše HorníCerekve bestiálním spů
sobem zavražděn.

Porada starostů. Dne 16. t, . bude
místnostech okres. zastupitelstva v Firadei
spólečná úrada všech pp.obecních starostů s

ve příčině kroků, jež byučiněnybýti měly, sby fondy|
praesentační domajetku jednotliv. odevzdány byly.Krádeše. Neznámídosud Jápiči vloupeli se

chalupníkuJosefa Šagnerovi n ss mocidokomory, kamž se dostali vaným okénkem,
které dříve vyloupali nějakým šelezem. Dle všeho

bylo ochotné více, čemunaavědčovalynalesené stopy.oději svítili si na ničemnou svou práci lojovou
svíčkou, kterou zanechali na pelesti u postele hořet.

pdcisenobyloSOSISLěpod po peřina dva Poňský postroj, po. postroj, dvoje opraté, p
vůrtalé"ušených švestek a hrušek, símník, více boch
níků chleba. Svíčka na pelesti dohořela, aniš by na
štěstí větší pohroma se přihodila. Modná, še svíčka
ta byla tu ponechána zúmyslně, aneb, še byli kýmsi
překvapeni, něvadš v komoře ge nalesalo množství
jiných věcí, které tam zanechali. — | Před
večeremv noci na $$.prosinceodcisenobylovemlýně
č. p. 14. p. Václava Nováka ve V. Pořičí saměstnan

toulkovi a ČeňkuAdamovi šatstvo a botové peníse.

Tak pohřešil Šimek ově oblek, klobouk a 13 sl.,Matoulekoděva 18 =., Adam oděv, hodinkystříbrné,
klobouk a 5 sl. 40 kr. Jedinéma pekařskému dělníku
Josefu Martínkovi z Nového Hrádku se ničeho ne
stratilo, coš podezřelýmae býti jeví. Martíneko všech
věcech dobře věděl a brzo na to s práce upil.
Po zavedeném na všech stranách pátrání
četnictva nalésti u obuvníka Josefa Vymetálka v Nov.
Hrádku jedny kalhoty, které jedens osenýchmly

nářakých chasníků sa své poznává, Vymetajekbyl nazatčen.
.

Z Velké Jesenice. Katolicko-rzdělávacíspole
náš „Mír“ konal dne 10. m. Jedna sa hojného úča

stenství členstva svého měsíční schůzi, ve které Šp:seda Fr. Pospíšil v řeči přes hodinu trvavší dů
adně probral časovou otázku: „O volbách v V. ku

rii“ způsobem fak srozumitelným, že po přednášce
odměněn byl hlučným, dlouho trvajícím potleskem.

-Z Velkého Poříčí.Zdejší Svatováclavskájed
nota katolických jinochů a mužů pořádé v neděli dne
17. ledna 1807 zábavný večer s následujícím
mem: „Svatební noc.“ Obraz ze šivota o 1 aktu. Ne
pos! Karel Lad. Kukla. „Vyhraný ženich“ Fraška
v jednom jednání od Ant. Volfa. „Pan Franc“ aneb
„Sedlák šelma velká “ Komický výjev v jednom jed
nání od Antonína Volfa. tek v 7 in večer.
Vstupné: I místo 20 kr., II. místo 10 kr. Školní
mládeži přístup zakázán.

Z Bohuslavic. Zdejší jednota kotolických ji
nochů a mužů „Váelav“ pořádá ovou sábavu

v 6 hodin. Vstupné: pém
hradně pro zvané. Začátekjstý výnos věnován bade ma
80 ře rodina 80 kr.rvý .

Z Liberka. Dne 25. ince minulého roku,
právě v den slavný Narození Páně dokonal v osadě
zdejší pouť svého kého šivota ho blaho

dárného čsobení duchovní vce ná jný kněs,farář P. VáclavPíša. Kdyš semnobými lety k nám,
k radosti nás všech, neboť předchásela jej s Rychnova
pověst chvalná, ješ jej nasmačovala jsko kněze lidu
milného a dobrom savítal, netušili jsme, še
pobytu jeho bude sde právě jen na nemnoho let; ne
tušili jsme, že odstěhuje se od. nás tam sa ohradu
sdi břbitovní, aby odpočinul mezi těmi, kteří milovali

kterým on byl pravým otcem dachovním! Ale
pokynul a jak řečeno právě na hod slavný vá

noční schránu tělesnou opustila duše ušlechtilá, aby

slavila svátky vánoční tam, kde je klid, mír,pokopravdový! Byl v Pánu seenulý dp. farář Liberský po
Kolik roků stísněn nemocí zlou, chorobou nevyléčitel
nou, při níž mnoho a těžce strádal, trpěl — „jako
Job“, jak dobře bylo podotknuto v řečipohřební.
Odešel — a nastala smutná povinnost doprovoditi jej

k místu posledního jeho odpočinutí. Pohřebdp. farářeP. Václava Píšy ukázal, jaké oblibě se zvěčnělý liber
ský duchovní správce těšil. Veliké prostranství mezi
farou a školami, náměstí bývalého městečka Liberka
bylo plné účastníků s místa i s okolních přifařených
osad a i ze šírého ví, kd i se ojíždéti
účastníci vadálenější. Skolnímládeš všech škol, sbory
učitelské s farní osady i z okolí, místní sestupitelstva
obecní, sbory has:čské, velký počet dnchovenstva (všech
28), zástupcové úřadu patronátníhoa jiných a četní
ctitelé zesnulého se všech vrstev a krahů doprováseli
liberského faráře na cestě poslední, ke brobu. Truchlý
vážný zpěv „Smiluj se nade mnou o Bože“ za tklivého
znění zvonů roslehal se dědinou ve emutek pohrou
ženou. Kondukt redl děkan a vikář = Rychnova vele
důstojný pán P. Vincenc Kleprlík, kterýš tuto vypro
vázel svého bývalého kaplana — ke hrobul A s nim
kněžstva řada prokasovala čest upřimnému svému
spolubratru. V chrámu Páně, v tom starobylém dře
věném krstelíku liberském, po sapěnížalmu promluvil
dp. J. Šrámek, farář z Nebeské Rybnéa sekretář vi
kariátu řeč pohřební, jež oceňovala ušlechtilou povahu
a snaby ašlechtilé v Pánu zesnulého. Nasnačil celý
ten život svěčnělého od stadií, působení jeho na růs
ných místech a v Liberku, kdež všudež po sobě sa
nechal zemřelý milé upomínky! Zadušní mši ev. obě
toval za assistence četné veledůstojný pan vikář a
děkan rychnovaký. Eksekvie v kostele a vysvěceníhrobu

konal kolega zvěčnělého farář z Opatovic dp. K.
acháček. Nadotevřeným hrobem promluvil a díky

vzdal veled. p. vikář pomodliv se spolu sa toho, jehoš
rakev pomalu zasypávána byla prstíhřbitova od těch,
kteří tak neradi loučili se smilým Jiberským farářem
Václavem Píšou. U dojetí mnohém a s mnohou slsou
v oku rozloučili se s ním četní jeho ctitelé. Byl ten

pohřebjeho jednoduchýa sase tolikdek jehodůstojný, tklivý a dojímavý! Budiž v době, kd
tolik s6 knězi vyčítává i ten skromný jeho prostřede
k živobytí rovněš skromnému, podotknuto že svěčnělý
kněs P. Václav Píša, farář liberský nezanechal po sobě

žádných prašádných statků pozemských! Zanechalpo sobě v ku kněse řádného, vlasteneckehoajhHtomk anárodnostem,znicháfarnostliber

|

ská sostává, vedlivého s samechal sobě
i mužešlechotaého © pral

ného a dobrotivého sárovaň.Nebylo př: něm lsti, ale
všeckykroky jehožití osařovalaardečnost vkašdém

šyku a v k jednání. Takovéto stopy po oběsanechalef pásobil kdekoli! Býval na
alavsku, po kolik roků v Rychnově+eď posláno
Liberk u jej vstředosadsvých.ten Libark.kterýš

ne stali odním místemjebe odpočinku. Dp. farářPíše byl takémužem všestranně vadělanýma 20)
v odboru spéěva a budby byl znalcem a přetřtelem
téhož umění dokonalým. Učinkováním při„kvartetkách“
(v Rychnově i v Liberku o vu ušlechtilou
a ducha povsnášející. něm a 8 ním odešel maf

v kašdém ohledu dokonalý a podporovatel oběčeské literatury a vůbec věehoušlechtilého. Romlouči

jemne ne s ním a tímpřáním, aby za laskavost a dosrdce tam vtom jiném | životě zazářila mu
vstříc Láska i Dobrotivost Boha Slitovníka. Kóš od
počívátam na tom starobylémhřbitověliberském

poblíže vchoduk 46staroby svatyní líberské vpooji — s spí sladce.

(Zasláno).| | o „

farním jednotám cyriliským
dlocóno Královéhradecké.

Výroční zprávy za r. 1896.
O poměra farních je not ch k Jed

notě Obecné a diecósaí vyslo so stanovy jak

M 04 .16 Odvětvenáfarní jednota Jest
členemObecséJednoty Cyriliské a
odvádí prostřednictvím Jednoty divcésní na uhra
sení výloh správy obecné tolikrát 10 kr., kolik
platících členů farní Jednota číta (víz čl. V., 87.
bd) stanov Obecné Jednoty), sačež so ji dostaze
přiměřený počet prémií Obecnou Jednoteu vy
dávaných. ,

: $ 17. Předseda Obecné edn 47 Cyriliskédostává od předsedů Cyrillských Jednot farních
každého roka zpráťu o čianosti jejich (visči X,

bb. d) stanov Obecné Jednoty Cyrilleké) 8 18. d.Arní jednota cyrillská skládá představ. nstvu své

iecénní jednoty „ýrošní zpráva O činnosti ové.tun příčinou vádá v úoté podepesný pp
předsedy vaškerých farních Jednot Cyrilistých
diecéae královéhradecké, aby ma členské příspěvky,
jakož i výroční správy sa r. 1895 laskavé zaslali

nejdéle do polovice úuora 1907
a sároveň oznámili prémie zvolené za pfíspěvky
odvedené dle seznamu uveřejněného v poslrduím
čísle „Cyrilla“ z r. 1e96. Nížepsaný pak postará
Se o zaslání výročních zpráv předsedovi Obecné
Jednoty Oyriliské a příspěvků pokludníku téže
jednoty, jená pak prómie žádané za obnos dvot
třetin zapraveného příspěvku jednotlivým jednotám
přímo zašle. Zprávy výroční boďtež zaslany
dvě,a to jedna statistická na zvláštním
listu, druhá pak jednatelská, vylíčujícíob

no obraz o činnosti Cyriliské průběhem rokutohoto.
L Tabulka statistická.

Za příčinou dat statistických k dalším úče
boým budiž na svláštním lista vyplacena.

8 následujícími rubrikami:
1. Sídlo jednoty. 2. Rok založení. 3. Před

soda. 4 Ředitel. 5. Jednatel. 6. Počet členůg)
čianých, «) sboru litorgickébo, 8) sboru literát
skébo; d) Počet členů podporujících = szakláda
jících, $) přispívajích. Soubrn členů vá-cb. 7. Po
čet chovanců školy ogrillské. 8. Obnos odrodeného
příspěvku ve zlatých a krejcarech.

IL Zpráva jednateloké.
Ve výroční správě jedoatelské budiž vylíčena

lům
tabu]

aby poskytla věrný obraz práce vykonané v roce
minulém, a to zejména:

]. Seznam skladeb liturgických,
které v roce minuiém při posvátné bohoslutbě po
prvé jakožto nové nacvičené v kostele se předná
Šely, napotom úploý seznam skladeb podrobně uve
dených, které jiš dříve nacvičeny jsou, nyní pak
86 opakovaly. Při tom nebudiž opomenuto uvésti,
Jakouměrouchorál gregoriánský pěstovánbyl.

2. Pěvecký sbor liturgický. Kolik
členů pravidelně čítá? Jak často koná pravidelné
zkoušky? Kdo cvičí? Jest o 0 pěvocký
dorostpěveckon školou Cyrillekou? Ko
likrát, kdo a čemu vyučuje? |

J. Píseň obecná.. Badiž věrněvylíčeno,
v jakém stavu ee nachází zpěvobecný. Které písně
V roce minulém znova zavedeny jsou? Stává-li

počuje
0 zvelebení ušlechtilé písně staročeské?

4. JakéJest účasteneví osadyajským
způsobem jevi se přízeň veškerenstva ku zpěvu
posvátnému,s udánímdne poslednívalné hromady*

5.Radostii strasti,úspěch1nezdar,práce
a výsledek roku minulého. —

Jednoty farní, které roku minulého správu:
výroční zaslati opominuly, račteš zameškané do
plniti vypeáním dvouleté činnosti Cyriliský,

apá Masní j 1
předseda oán oty cyriliské
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DRUŽSTVO

na zužitkování 0v006
v Hradci Králové

prodává ve svých místnostech pod pekárnou od
101. počinaje

vinný acet ovocný . 1. a 15 kr.
alivovice.©. . . 1lád sl

Drobný geodej slivovice převzal p. J. Cyril
Flach; octa pp. Bouček, F. Chrudimský, Jos. A.
Komárek, Václav Michálek, Vojr. V. BRáži, A.
Šimek, J. Cyril Vlach.

BW“ Při prodeji ve vwelkémpovolují se
značnévýhody.©<

„ČASOVÝCH ÚVAH"
vyšla čísla:

L Náš program.

2. Radikalismus a klori

O kalismus.

3. EncyklikaLva XII
Ó otázce dělnické.

4. 0 ultramontanísmu.
"———

——m
——

»Časové úvahy« uveřejňují pozoru
hodné práce nové i starší, aby vnikly
do nejširších vrstev katolického lidu.
Obsahují průměrně 2 tiskové archy a
prodávají Se jen za cenu výrobní.

Celoroční předplatné i s poštou
5o kr., jednotlivá Čísla stojí 4 kf. na
4 výtisky pátý výtisk zdarma a franco.

KDOXXXDOXICX

Politické družstvo (iskové

V Hradci Králové

vydalo drahé vydání spisku

Účle se z dějin.
Šloro k naší mládeži od starého vlastence.

Tento krátký přehled
dějin českých dostati lze

V biskupské knihtiskárně
Stras 62 8*. — Cena 15 kr. franko.

Při odbírce většího množství přiměřené
srážka. pří

GO
a

I Htrod70br. po-|
čínaje vyrábí

nejlepším jedině

T. ct. obecenstvu vřele doporučuje

odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.

U ss- (M. Telefonické spojení.

s „tk
Z Oltáře |omB2Ycare|

| DoHradce S% Králové
vyňaté modlitbymešní,jež lid při mši sv. a okolí.
tiché společně nahlas modliti se má (Vy
znávám, Věřímv Boha, Přijmiž sv. Trojice...
atd.) dostati lze na lístcích 8% tímto pí
smem tištěné 100 kusů za 60 kr.

Biskupská knihtiskárna.

Ludvík Nejedlý,
dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v H-adci Králové :

odporačaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

KOOODODOODOOOODOGÍ

maleb koustelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování,restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. :

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.
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Ex offo

křestní listy
jsou na skladě bisk. ti

akárně 40 kusů. (kniha) za

80 kr.
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NavštívEnky |

ed 60 kr. výše nabízí |

Biskapské kaditiskéru |
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GW- Vlastní výrobu=

vlněných látek
Z čisté ověi viny

| doporučujema podzimní a zimní obleky, haveleky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,,
závod soukenický v Humpolci.

Vysnamenán na zemské jutilejní výstavě v Praze stříbr.
medailií obcbodní komory živnostenské, v Plovdivě vtát.

medailí brons.

Vzorky zdarma afranke.

PTE
REUDÁKST “ č M SESSPESLRLHSDLKLE

Dovoluji si slušně oznámiti, že počínaje
dnem 3. Jedna 1897. zařídím v Hradci
Králové

skladkamer
šamotových 1 obyčejných, bílých a ba

revných glasur.
Sklad nalezá se v Praž. ulici č. 291.|

(v lípách) a avěřenjest zástupci mých vý
robků, skutečně vyučenému kamnáři p.

K. Kočkovi, který jednak sám, jednak
osvědčenými stavěči z mého závodu v Tře
bešově vykonávati bude řádně práce sta
věčské. Také převezme p. Kočka všecko

čistění a opravy kamen.

JOSEF MATĚNA,
kamnář ve V. Třebeševě u Č. Skalice.hd díÓ O

Jm (koma

Právě jest vydána:

MŠE F-DUR
pro smíšený sbor s průvodem varhan

a malého orchestru.

UJSSA F-DVA
ad gustuor vo:es inaegoales organo atgue PArva Or

chestra comitante.

SložilFr. Picka. Op. 17.
Partiture, varhanní hlae, blasy nastrejo é a s čvné 8 sl.
netto; zpěvné hlasy a blasy smyčce.nástr jů po 16 kr. netto.

Prvé vydání tohoto díla (pro smíšený sbor s průs
vodem varhan, za 2 zl. 50 kr., hlasy po 15 kr netto)
potšalo 8 neobyčejným úrpěche m připrovedeníjeho
na četných kůrech v Praze, na venkově, v Soluohradě,
v Subotiči v Ubrách, ale i v cizině, jako na př. ve
Vratislavi, e j. Skladatel upravil nyni k četným přá=
ním měisvoupro malý orkestr, totž dva hoboje
(neboklarinety;, 2 rohy, smyčcové kvintetto a
varhany neobl. 3 pozouny a tympany. Zpěvné hlasy z
staly na-měněny. V této podobě jest mše tato jedl
ným dilem svého druhu, spoiujícpři ové snad
nosti v provedení i ueobyčejnou efektnos
a hodí setak ko všemožnýmpříležitostem.

„Hlídka“ benediktinů rajbradských piše v č. 4.
r. 1896 na str. 296 doslovně: „Mše tato v čistě církeve
ním slohu pracovanábudiž doporučena secvičnějším
kůrům,které mejídobrého varhaníka.Pěkná a vděč
skladba ta sesl.uží opravdu,aby na naších

rech zdomácněla.
Nakladatel FR. URBÁNEK, český knihkupec

v Praze, vedle Národního divadla.
-MŽ Prvý český závod hudební. G—

Pekaskuala hala boobaka dka€
W +

Advokátní kancelář

JUDra.

ŠTĚPÁNA FISCHERA,
advokáta

v Hradci Králové

nachází se od nynějška v nárož
ním domě č. p. 280. p. professora
Beránka (první dům u pražekého

mostu) v I. poschodí
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vychází každýpátek dopol. ©11.hod
Vydavatelstvo:

Politické družstvoÚskovévHradciKr.
Veškeré zásylky,dopisya předplstné adresujteš

ObnovavHradci Král

Jednotlivéčíslov místě 7kr. ,poštvu8 kr.
Mistnosť redakce:

V Hradci Králové. Velkénáměstíč. 86.opus E

X 9.0. T ©

v La Marobe.

Dle III vydání přeložil
VOJTĚCH KAMEĎ,

| farář v Chřemovicích.

I Nákl. bíak. konsistoře. Tisk bisk. knihtiakárny.|
Stran 514— 89 —

A Cena brožovaného výtisku 70 kr., franko

f 80; v tabé vazbě celoplátěné franko 1al

] Vřelé odporučení této tečné adorační :
P<i knihy viz v „Rádei duchovním.“sešítu de
CAvátéma v 188. Eucharistii“

© říjnovémt. r. Objednávky přijímá biskupskáP*a
© knihtiskárna v Hradci Králové.

HOKDOOOOOOOOOGOKOX
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velikonoční
dovoluji ei uctivě doporačiti

Boší hroby se slohemkostelůsoublasné.Kříže
vé cesty v relicfu řezané neb lité, polychromované
ma slacené v slohových rámcích. Šecby

»Vzkříšení“.
Fotografie a nákresy jsou k dlopeolol.

V hluboké úoté oddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řezbářský a sochařský

v Praze.
Písárna a dílny na Letné 612—VII. Sklad Eliš

čina třída č. 24.KOKKOKAMpSOC
Ms
M

Vyznamenán na výstavě v Hradai Kr.
r. 1894 zlatou medaili a diplomem.

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vyrábím
a konám veškeré práce v obor ten spadající

3 přesné a solidnó na základě dlonbolotých skuností, rače za nejlepší obsluhu. Zaručuje ceny
ne

x néhoodd znamenám se v hluboké úctě

jlevnější a poroučeje se do vzácné přízné ctě

Josef Čáslavský,
subní technik

Pražská uj. č. 77. v Hradci Král.

PRRRNNINNNNNNARNNNNNÝOu... va
E Nádhernédary!3

Obrazy

MADONNY

a KRISTA, .
krajiny a všechny druby nejjemnějších.
obrazů v největším výběru, za ceny naj
mírnější v závodě srcadel, obrasů arámců ©

JOSEFA KIESLICHA
v Hradoi Králové

pražká ulice vedle »>Hotel Merkur«a0 aeae"

V
RAIN:
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veeřězncc
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o
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z Vina ž
uherská, rakouská,

dalmatská, istrijská,
sladké ausbruch a malaga

vnejlevnější ceně doporučuje
v úetě nejhlubší

Arnošt Jiřička,
v bývalé Tebisově vinárně.

tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

CBINOGENEM
od

ý J. Beyšovce v Jičíně.
Cena láhve s ochrannou znémkou + zl. při $ lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

Sklady v lepších toaterialních obchodech a holičských
závodech.

z o9poeeeoosoooooc00008

žl: dyingkostelní
pravé voskovéi polovoskové,7
schaly, trojhrapy, 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.

Zároveň odporučím světla de věčných
amp7 dnůhořícía všeobecnězanej

lepší uznaná.

Josef Pilnáček
v Hradci Králové.

Závod voskářský „u Aibersů« založen r. 1Bog.
00000oO00000000000tt0000000sm3O00000000000000

Mo+0000000000000000000ii
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sklad klenotů, zlatých, stři
brnýoh a pravých českých ranátových
šperků, stříbrné stolní náčiní z nového
a čínského stříbra, ozdobné stolní nádobí
veškerézlaté a stříbrné hod I. ja
kesti; dále pendlové hodiny a

různých drahů se zárukou 1—3 roků sa ceny
levnější než všude jinde..

Veškeré sboší je úředné skoučeno a značeno.

Objednáv 0 přejsmajía shoto
ško aráskí kodinaksekde“ nd

MY-Všeza levnéceny. "U
Staréskvostysc kupujíavyměňují.

[©

"v"
(JAN HORÁK,

soukeník
V RYOHNOVÉ n. E.

SRB“nabízína dobu zimní <

čistěvlněnélátky m
M

Račlešučiniti jen malouobjednávku
-se shoušku!

SHP“Vzorky na požádání zašla franko. "U

Děluje viem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby mi i dále důvěru svou věmovali a slibuj vědy
vzornou, poctivou obsluhu.

m

Boo0000000000 o0000000 0+
+Dobřeosvědčenép

hodinky
„oiklovéaocelovéjakož

miteré nodudáěkyu sci kanceářů, kuchyň a hostiaců. BB velkém vý
běru dobře a přesně regulované se zárukou od
jednohodo tří roků. Weškeré zlaté a otří

y zboží granátového » z nového
stříbrs doporučuje za velmi nízké ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíů, č 146. proti hlavní stráží.

th

Veškeré správy hodinářské jakož i zlatnické |

sonepřijímají |a vyřizují co nejpřesněji za ceny po

EooOMENÉ4
260000000000009000000000

0000000000000000000-m

„Umělecký

závodmalbu
na skle

L LDL,
v Br DO.

Specialní závod
Břo malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními
cenami vyznam.

Vzerniky k na
bledruti franko.

Ceny mímé



K nadcházejícím volbám
do říšské rady.

-© Poslanci pan Janda z Budohostic a pan dr.
Pacák,byli ve, Vídmi na dvorním plese.

2Piňeme o tom nikoliv snad proso,poněvadě

Ě dr. Pacák drahdy jako student seděl zavřenolik,let o.sř. Vácelava pro velezrádu a poněvadě
p- Heřman Janda mě) „počátkamkvětna r. 1893,
na„smému královstvét, Českého gnámou„revoluční
řeš“, na niš mu ibned tobdejší místodržicel brabě
Toun řízně odpověděl a pro kterou své doby ne
byl navržen ku potegaení za předsedu českéko od
dějení zemědělskérady. královatsí Českého. Ne
chceme s toho nikterak vyvozovati, jak se lidé

A jak jim s lety a zkušenostmi přibývá ras
umu Te jest.věc. dávno atará. -Ale uvádíme o
pouze z« tóhodůvodu, poněvadž událost ta jest

jay pro nás dosti důležitou. Avšak ze příčiaisých. i
Jak se „Národní Listy“ z Vídně dovídají—

jejich velevášený zpravodaj má to jistě přímo od
zmíněných pánů poslanců — přistoupil na dvor
ním plese k nim zemépán a roamlvuval s nimi o
nastávající kau:paní vídeňského parlamentu a sně
mu království Českéh» a béhem rozmlavy té moc
nář vůči poslancům Jandovi a Pacakovi doložil,
še bado nutno, aby nová říšská rada če
šla se hned ne počátku dubna.

. Jak jsme výše již uvedli, necheeme nijak
poakazovati k tomu, kterak naší staří „revolaci
omáři“ mavštóvejí dvoraí plesy, jak so totiž změ
Bili. Naopak!Nás to těší, že na dvorníplesšli
a že právě je zemépán sam oslovil, že 8 nimi
j ebvíli rosmlouval Nas to těší, neboť rozmlouraje
B Dimi, rosprávěl se zástupci českého lidu, jaksi
tedy s lidem českým samotným. A každého upřím
ného vlastimila to blaží, když mocnářsám českým
poslancům vyslovil a svěřil čásť důležitostí stát

FEUILLETON.
Drobnosti z Pamětí města Chrasti:

PudáváViaceuc Paulus řiditel.
(Dokončení.)

8. Domhéří jsou povinni poselství se Í
mi úředními konati, nikoli všsk přes 3 míleCesty:Iatojim zdůchodu4 apůlkr. zamíliplaceno
bade

Konečně rýdhtář obdrží za obstará.
rámí a vykonávánínadřešesé roboty 6d vrchnosti
tvéně vědro piva, Míruseoa Bob otavy a z vrebno
lenské y korec pšenice; za sbírání gragtovní
teče 2 botové. Mimo to odpouští vrehnost

městečku hrst 16 pe 40 kr. jež do důchodukažderečně za prádlo ti bylo povinno, s tim
imyslem, ady nadjmenoraná robota pilné byla vy
konávána.
„Jak v tebdejšíchdobáchdovedliještě nažin
Jům s pokolení Abrahamova čeliti, o tum svědčí
„Pysebná domlova s Izraelytem Abrahamem Herž
manem s Pržestavik“. — Dne a roku níže psa
ného přiblásil se žid Abrabam Heřmen z Přestavik
5 panství Jejich Osvic. knížete P. P. Auersperka
E ouřadu měst Chrasti za to slušně žádaje, by
jemu, joněvadž od jeho hrab. biskupské Milosti
povolení Gwelbu pronajmutí a v loketním zboží
r měst. Chrasti bandlovati mohl, by jemu soused
tvo též v tom na odpor nebylo a překážky ne
lélalo. Za tu a takovou přízeň od sousedstva jest
Jedobrovolné avolil do Caasy obecní po 12 zl. pra
"mapo dvasácti zl Reg. každoročněskládat a

»dvádět.
Naproti tomu dobrovolbému domluvení son

jedetvo 8 nadjmenovaným Abrah Heřmanem se
bee dobře a pokojně srovnávat. Ta ale vojminku
onsedstvo sobě dělá, předně aby se tiňe a po
sstně choval a kdyby se stát mělo, od soušedeké
'elodé nic neviastotho nepřijímal, za druhé, co
© juž v našem městečku u našich, kupců han.

ersoval, ty a takové véci neprodával, sa třetí,
dejší řemeslníky a sousedy v Workafu k jejich

ních poutasuje k tomu, že bude nutno, aby se.
nová říšská rada sešla ještě před velikonočními
svátky.

To znamená,še nastávající říšské volby
budou někdy v měsíci březnu.

A toto sdělení má pro nás váhu důležité
noviny.

Nynější říšský pariamemt te co nejdříve ro
sejde, aby se sešel ve složení rovém. Přibudou do
něho poslanci páté kurie a sice v počtu 72 hlav.
Volby těchto 72 poslanců páté kurie budou ko
nány letos poprve. To jest nade všechnu pocbyb
nost skutečnou pravdou, že © toto rozšíření ví
deňského parlamentu mají nejpřednější zásluha
poslanci mřadočešti, kteří svým návrhem na za
vedení všeobecného hlasovacího „práva do říšaké
rady odchýlili se sice velice značně od svého če
ského státoprávního programu, avšak dokázali tím,
že změněn volební řád do říáské rady, jež byla
mmačněrozmnožena. V

Pokud tím českéme národu poslouženo, to
ukáže teprvé budoucnost. My chceme věřiti, že
jenom te snaha české poslance vedla k tomu, aby
českému národu bylo néjak platně prospěno. Jsou
site lidé, kteří houževnatě tvrdí, že mladočeští
poslanci tomu nevěřili, že jejich návrh na zavedení
všeobecného hlasovacího přáva stane se předmě
tem vážného jednání oa říšskéradě A slyšeti
jest dokonce i hlasy, které mají za to, že mlado
čeští poslamci návrh ten podali jeeom proto, aby
činili vládě rozpaky, neboť jsou prý mezi mimi
mnozí, kteří se nyní důsledků všeobecného práva
blasovacího lekují. My však takto nesondíme, pro
tože není naší politikou hledati u drabého ihned
„Špatnost“, jako ráda činí nejmtedší naše česká
politická generace. My připouštíme, že to mlado
čeští poslanci se všeobecným právem hlasovacím.
myalilí upřímně.

Kus bo tedy dobyli a e nimi má bo tedy ka
šdý z nás.——————————
řemeslům prináležejícího nepředkupoval a jim me
škodil. Kdyby se ale stát mělo, že by přestupatk
tohoto závazku vyzrazen byl, to a takové přestou

ení k rozsudku naší Mii. Vrchoosti se zanechává,
e tomu tak a nejináče jest, na to se jednai

drubá strana nejen zavázala, ale tak i níže po
detknuté svědky k spolupodpisu schvalně požádala.
Jenž se stalo v domě radním v měst. Cbrasti d.
22 May 1799.

Ku koaci ještě malé připomenatí. Naší otoo
vé a dědové velmi pilně sopisovali si události ro
dinné a msístní obce, rovněž i různé obyčeje a po
věry a to obyčejně do kalendáře, který se stal
takřka knihou v každé domácnosti nesbytnou.
Avšak tyto rodinné památky dostaly se velmi
mnoho do rukou nepovolaných, do rukou těch,
kteří si s tím „švabachem“ nevěděli rady; ti jimi
povrbli a dopustil, že byly zničeny. Jaká to ško
da! Kdyby tak bylo možno dostati do rakou všecky
kalendáře © poznámkami ma př. r. 1848. toho kte
rého bývalého panství,zajisté by se mnohých dě
jepisných í o roku tom ledaco odvolati
se muselo.

Nynější pokolení nejen fe dopustilo, že ne
falšované údaje místopisné, statistické i jiné se
nám nedochovaly, ono o záznam běžných událostí
rodinných, místních i vlasteneckých nepečuje tak,
jak to povinnost k domovu a vlasti vyžaduje. Není
sice třeba, aby každý občan na místopisu praco
va), avšak jest natno, aby v každé osadě bylo
© to postaráno, by všecky potřebné doklady k řád
nému místopisu věrohodně a vždy za čerstvé pa

zábavách, o divadelních představeních místních
ochotníků a pod. k tomo dostačí.

Rokytí. |
„- Naetrbal do hrsti Fr. Kohout

VII. Jak strýc Švejda chytallišku.
„Bylo to o Vánocích v jedné z oněch zim,

ve kterých bývá sněhu na naší »Krabatině« na

Ročník III.

A když se nyni o nové volby, o zvolení no
vých a počtem hojnějších poslanců jedná, tu běží
o to, koho máme volíti?

Odpověď na tzio otázku mají mnozí za těž
kou. My však ji máme za velice snadnou.

Poslancem budeme voliti toho, kdo nás nej
lépe dovede a může zastnpovati.

A kdo takovým mužem je, poznáme nejsnáze
z toho, kdyÉ budeme především pilně přihlížeti,
kdo nás dobře fastupovati němůže a nějlovede.
A ti, kdo z kandidátů při této přeblíce obstojí,
kdo veškerým našťm požadavkům vyhoví- tém pak
dámevé hlašy, ty spinomocňíme,Aby'bylina
šími zástupci. © : .

CMy máme př výběru poslarců za výhodnější
ze řady kandidářů“především výloučiti všechny
k nadbíňu zastupování nespůsobilé a potom teprve
z těch spůsobilých vyběřemesi ty nejzpůsobilejší.
Proto nejsme pro to, aby Se ihned z celého davu
káhdidářů vybírali ti nejlepší. Nechť předeváím
oddělí se plera od zrna a ze zrna pak vybere se
snadno to nejtěžší. A kandidátů do říšské rady
bude tentokráte skutečně celý dav.

Na všech stranách slyšíme, kdo že chce býti

poslancem, nikomu toto přání nezazlíváme.práčlověk na světě má právo dostati se nejdále, av
všichni ostatní mají zase právo buďto mu cestu
ku předu umožniti, anebo ponechati ho při jeho
Hlesích, ať se již vesou cestou ideální, anebo ať
si běží cestou prospěchů osobních.

Honba za mandáty u nás vznikla následkem
toho, že se při nepořádku, který dnes v našem
národě panuje, dostali do zákonodárných sborů
pánové, ktaří se dobře mebodí ani do okresního
zastupitelstva. Lidé je zmají, dovedou posouditi,
co v nich vězí a tu pak jest přirozeno, že 8i
muohý myslí, když může být poslancem ten a
ten, proč bych nemobl býti také poslancem já,
když to nic nestojí?

Proto dnes nezbývá, nežli aby se na kandi

metr a dva ve vesnicích. V lesích pod tíži bílého
příkrovu lámaly se větve a vyvracely se mladé
stromky. Zvěř vyhladovělá, protože se nemohla
ničeho dohrabati a pro spousty sněbu nemohlo
jí býti ani pravidelně zasypáváno, dobíhala až do
stavení...

Strýček Švejda měl stavení na konci vesnice,
stodolou do polí. Tam bývalo jedno z hlavních
sbromáždišt koroptví, zajíců ba i vysoké! Strej
ček nejednou mohl tem dostati lacinou pečinku,
ale on na to nebyl. Jen jedenkráte přinssl z polí
zajíce a stará mu to připravila tak podivně, s ta
kovou zapraženou nakejsle sladkou omáčkou, že
dostal hrozné »ujímání« a myslil, že rána nedo
čká. Stanal tehdy celý týden. A od té doby se
na tu »chlupatinu« nemohl ani podívat, divilť se
vůbec, že to páni jedí a draze ještě kupujou.

Tedy strejček Švejda měl stodolu v samých
polích. Ve stodole, jak to bývá, byla složená slá
ma a na patře píce. Bylo to zrovna o štědrém
dni ráno, když přiběhla děvečka celá zděšená ze
stodoly k pantátovi s ukrutnou novinkou.

»Ve stodole máme lišku« 
»ČCože lišku ?“ zvolala panímáma míchajíc

moukou na Boží dar »to by bylo pěkné nadělení
na svátky, aby nám zahrýzala ještě posledních
těch pár slepice. |

»A kde jsi ji viděla?« přal se pantáta.
»Slídila na patře a jak moe zblídls, byle

v seně«, . <
»Tak doskoč pro Joseás a chasníka. Půjde

mena ni. Byla by pěkná nějaká zlatička za kůži«.
Josef syn a Honzík chasník byli tu jeko ne

koni. Každý ozbrojen vidlema. Pantáta vzal +5
klacek. Děvečka šla napřed, aby ukézele, kde ji
spatřila.

Pomalu otevřeli dvírka a vešli do stodoly.
»Tamhle, pantáto, vidíte« ukazovala, kde bylo
viděti v zášeří dvě blýskající oči. >

vAha«.
»Na nie,
»Pozor hoši. nejdřív zahradte všecky díry«,

komandoval pantáte, »a pak teprvé na ni«.
Brzy byly díry ucpány a ubraženy.
»No a teď nahoru na ni. Náno jdil=



dáty doříšské radyvzalo důkladnéřešeto!Av tom
badou s námi všichni váíní lidé dobré vůle sa
jedno, ať jsou zrovna smýšlení jakébokoliv.

Vyběr poslsncůza města a venkovské okresy“
bade se brátí asi cestou u nás jiš snámou. ínobé
pény čeká sice nepříjemné překvapení a nemilé
sklamání. Máme totiž za to, že se výběr kandi
dátů tentokráte díti bude vážněji, opravdověji,
nežli se děl při volbách r. 1891. Tehdy stačilo
křiknouti: „já jsem Mladočech“ a již byl kandi

dát zrolen proto hlavně, aby neprošel žádný Staročech.
Této okolnosti tenkráte nebude a proto za

jisté še naše města a naše venkovské okresy bu
dou své kandidáty vážiti na vážkách lékárnických.
A zejmena se bade přihlížeti k tomu, aby voleni
byli mužové naskrze počestní a neodvislí a sice
tak neodvislí, aby jim sastupování národa nebylo
„ředlejším zaměstnáním“ a aby jim proto nemohl
papotom nikdo činiti výčitky, že jsou „dietaři“
atd., jako se nyní namnoze dělo,když tak mnohý
a mnohý bral desítky za zastupování národa a pří
zastupování jeho obětavě scházel.

To očekáváme,že výběr kandidátů posla
nectví za města a venkovské obce odbude se oprav
dově „politicky rozšafač. Chceme doufati, že vy
bráví budou mužové nejlepší a sice tací, kteří by
dovedli platně sastupovati a represantovati vše
chny vrstvy občanstva svých volebních skupin,
aniž by některou z nich buď v obledu zájmovém
nebo duchovním chtěli igaorovati. Poslanec jest
zástupcem všech a proto není oprávněn někoho
dokonce snad urážeti, když mu své přání před
nese. A to se v minulém období dělo.

Pokud pak se týče páté kurie, tu volby její
zástapců budou u nás novinkou.Jak dopadnou,to

dnes nikdo netuší, avšak ti, kdo z-nich slibovali
děloictvu hory a doly, objeví se jako lidé, kteří
si neviděli do úst. Zejména pak bylo to chybou
od těch, kdo měli za to, že všeobecné hlasovací
právo povznese vrstvy tak zvané nejspodnější.
Kdo je tím těšili, ti na nich břešili, neboť sku
tečnost je přesvědčí, že jim jen lichotili. Při těchto
volbách proveden bude důkaz, kdo byl upřímným
přítelem drobného lidu a kdo mu jen plané ma
loval faty morgány. Lid pozná, že pravda mu
předkládaná byla proň větším prospěchem, nežli
sliby téch, kdo pak po jeho ramenech lezli do
výše, aby je bylo vidět a slyšet.

Soudiíce dle pověstí dnes rozšířených a n©
vyvrácených budou v páté kurii kandidovati
ponejvíce jak se obecně v lidu říká „buržoa“ —
měšťáci. Někteří byli jiš jmenováni — —

A tu máme vůči dělnictva jak továrnímu,
tak i bospodálskému a vůči bessemkům za vhodné
pronésti několik přátelských slov. Tyrzení, že děl
nictro čili jak toto rádo říká „proletariát“, jest
stavem, není vřevbecným.

Jest mnoho a mnoho lidí, kteří postavení
dělofka, nádenníka a čeledína pokládají za posta
vení nestálé, pomíjející Jest mnoho lidí a to zku
šených sociologů, kteří odvislé postavení pojedna

»Prosím Vás, pantéto, já nepůjdu, ona by
mne kousla«.

sI dej pokoj — kousla... .«
»Jo kouslala
»No tak táhni domů« rozlobil se strejček

sale zavři pořádně, nebo uteče-li, dosteneš la
»Josefe vylez tamle pobídl syna. Josef vy

lezl, ale sotva vkročil na patro, návštěvník bup
byl s patra v zádění.

»Prašť ho, prašť hole křičel strejček žena se
k záděni, div se nesvalil. Ale kdež pak měl Čas
kdo na »praštění«. .

»Co teď?« vzdych pantáta sHonsíku vlez
tam za ní«. Chasník vlezli a začal ji hledat. Ale
nemohl ji nalézti.

——nJosefe jdi mu pomoct, vždyt tam přece
musí někde být«.

Josef vlezl zu chasníkem a hledali oba, ale
opět s nezdarem.

»sNo tak máte ji/e
oJ kdel«
»Jste vy mně hoši. Plešit ji musíte, vidíte

takblel« a strejček přeleza plot začal bušit do
slámy až lírala řezanka. Ale liška nikde.

»Zalezla ona do slámy pantatinku« pronesl
chasník,

»Když také nejste k oičemu. Ted, abysme
odrovnali slámu. Kdybys ji byl praštil, mohlo být
bez téhle práce«.

»Vědyť běžela kolem Vás pantáto«.
si mlč a nerozkládej. Tuhle máš slámu, od

huzujte ji do druhé záděně.
Nebyla to mslá práce odrovnati tolik man

del slámy, ale chuť na tu zatrolenou kůži pohbá
něla je k rychlé práci. Už tam zbývalo po dvou
hodinách potu málo.

*To necbáme a vyšťouráme ji. Vidíš já pů
jdu s téhle strany a Honzík z drubé a budeme
šťourat a ty Josefe stoupni doprostřed a jek vy
strčí blavu jen ole

Několik důkladných šťouchnutí vybnalo pro
následovanou ven; sle místo, co měla letět Jose
fovi do rány, vlítle strejčkoví mezi noby a to tak
prudce až se svalil. V tom shlídl ji Josef, ros
přábl se a bác místo nf praštil kácejícího se strej
čka až to huklo.

péhopracovníkanepokládajízastavžádný, ný
brž pokládají je za nabodilost, do které Oboe
upadnouti miliony lidí zrovna tak, jako se mohou
s něho miliody lidí vyprostiti. :

Postavení za mzdu pracujícího nemí stavem,
nýbrž jesom prostředkem k výdělku a masycení.
Postavení proletáře nikoho nováše, aby se nemohl
státi milionářem

Jsou lidé, kteří k tomu poukazují,še jenom
nepřítel za madupracujícíchnamlouvájim je
jich odvislost, aby ja svedl od snahy po samo.
statnosti

A lidéti jsou pravděoližší,nežliti, kdn
pracovní lid svádějí předstíráním, fe je perlem
společnosti lidské.

Přehledněte jenom města kolem sebe a tu
Avidite, co.dělníků stalo se samostatnými mistry;
obchodníky a živnostníky. Každý, kdo spořil, ho
spodařil, rozumem pokračoval, zéhy hleděl býti

ny svým pánem, anebo alespoň dozoroeta nadnými.
A popatřte do vesnic, kolik čeledínů stalo se

statkáři, chalopníky, doházovači, obchodolky.
"A tu vidí každý, že z pracovníka za msdu

zase proletář, aniž by bylo vyloučeno, že ze synů
jeho nemoboa býti opět páni neodvislí, „buržva“.

Proto každý přítel lidu dělného musí toušiti
tom, aby lid nebyl si nepřítelem sám. Svo

odou vládne každý, ale musí ci jí chtít vydo
být. Aby mu ji někdo jiný dal, to je marné vo

lání a semena nedostane ji dělnictvo od těcb,
kdo mu líčíjeho útrapy, kdo ho šron, popousíatd. Ti zrovna cebývají jebo přátely! Činíto tací
lidé darmo? Nikoli! Lid musí je ze svých mo
solů živiti, šatiti atd. A tém nejmémě o to jde,
aby se lida 1 vedlo, nebof jakmile by se mu
lépe vedlo, jich by neposlouchal a nic by jim nedal!

Proto každý se má hledět povsnésti především sám a to dnestak nesnadno není, Člověka 
osvobozují ctnosti a proto ctnostný život jest nej
bezpečnější cestou ku polepšení poměrů i toho
největšího chuďasa, jako je opuštění ctností pádem
v nejhroznější bídu a trampoty.

Tolik jsme měli za vhodné nyní porědětia
to proto, aby se naše dělnictvo potutelnými frá

semi nedalo sváděti, aby si ka i vyprázdňovalove prospěch dobrých časů všelija ých lapičů, kteří
ho planým mluvením a falešným líčením železné

K jen obírají,dá se živiti,napéatd.

Každý musí především hleděti polepšiti a
urovnati své poměry sám a to blavně dělný lid
musí míti na paměti. Parlament žádný nomůže
nikobo povznésti. Parlament může jenom baď prů
mysl, obchod, nebo zemědělství chrániti, podporo
vati, avšak žijící s nich musí sami z vlastních
výdělků, z vlastaí práce, z vlastní píle, z vlastoí
dovednosti (ěžiti tak, aby zisk ten je osvobodil
z odvielosti a přivedl k nezávislosti.

To je světa běh. Tak a nejinak bylo a bude,
že z bobáčů stávají se ohudáci a z chudáků bo

»Kterýho sak... .. ta děláš? Vždyťs mně
mohl přerazit hřbet! Zas je v pekle na druhé
straněs,

»Máte ji, máte jis ozvalo se tu před stodo
lou —

sČerta máme, abych neklel. Je to pěkaej
hostl=

=Tek co teď pantátol« ozvel se chigéník,
vabyých tem vlezl za nfs.

sI vlez — ale beztoho nenajdeš nic. Bude
zas zalezlá. Je to ksindll«

Honsík tam vlezl i s Josefem, ale zase ne.
našli ničeho. »Musíme odrovnati pár otýpek znova«,

»Tsk pozor, ale boďie je do prostřed na
mlate. Hoši dali se do práce.

»No vidíte ?»
»Nic nevidíme, je tu tína jako v pytli«.
»Tak abych otevřel dvírka. Co?
»Otevřou, sle pozor ať nefoukoel« Huši

pracovali dále.
»No tak coře
»Už jsme u ní. Zavřítl“
Pantáta zavřel a vlezl do zádění k bochům.

oTak žeňte ji«.
Odhadili několik otýpek a host se objevíl.

Všichni tři vrbli se na ní. Ta ale nedečekala rá
ny a hup, hup byla v druhé zádéní.

ePrech elementa odlehčil si strejček drápaje
se do druhé záděně za ní. +No tak polezte« do.,
hřál se vida, že druzí dva stojí oči mém ae s mr
chou bonit sám?«

sA co tam budeme platni« namítel Joscí
osolva tam vlezem, vběhne sem a tek to bude
stáles.

„Ty máš vždycky mec
líno tátovi něco uděsat viďlř“

"To neříkáme,. ,
„Říkám, neříkám. Teď půjdeš sem a konec“.

Bruče lezl Josef za otcem, „Tak dej pozor“.
Strejček hnal ásledovanou zádéní k Jo

sefovi. „Uhod po ní“. Křičel, všecek uřícený a ros
lobeaý. Jesef uhodil, ale hůl letěla na drubou

stranu |
— sNo ty to umíš, oebo to děláš schváloč,

abys tátu dohřál.Aleto ti povídám, dejsi pozor,
ať oeobrátím ten klacek na tabe«.

M

báči,jakto.každýkolemsebefidíme.Anatou

žádný parlamentae ničehoaborýtímBoh hpsk poslanec některý azejmena takový, v
zastupování lidu vehledá jeho prospěcky, nýbri

tm vlastní své živobytí.
-Snad se ktéto otázce, jiš jsme jen zběšní

maěrtli, ješté vrátíme. Jest důležitou | časovou.
Neboť sizy každého přítele lidu polóvají, kdyi
vidí, jak společnost oživující var, totiž boj o emi
stenci drobného lidu prohlašuje se dnes za očéc
děsného, a ono to vše je vlastně jepom' obroze

proletátem tea a sítra onea | Does je dělníkem
ten, zítra je děloíkem ones. Dle toho, jak sám
byl živ a jak sám pracoval a spořil a proto je
kašdý svého štěstí strůjcem sám a žádný poslanec
nemá štěstí a blahobyt pro jiné na rozdávky.

Umravněnost.
(1) „Jak je to s tím krabátlem?“ Tak te

table po trhu ptal jeden občan jistéhů pana sta
rosty. „S jským krabátlem?“ — „Inu, co o něj

I soud s nějským mladým doktorem. ptáv?“ —
„E, co mně je do tobo.“ — „Inu,jé jen proto, že
vy chodíváte v Hradci tam do bývalé pražské
brásy. co tam mají tu „Osvětu.“ Byl prý tam o
tom dloubý výklad. Povrídám, aby toble vyvedli
kněží,toby to bylopřibitona vratech.“—„Všdyť
se o vás ví, že jste otrok kněší.“ — „lou otrok
právě ne, ale je mi to všecko moc divná věc. My
staří jsme se učili mravnosti v kostele a ve škole,
to je pravda. Ale vy jste před dvěma roky poví
dal, že se to kněžím vezme,a žeto teď budou
dělat doktoři, redaktoři a stadevti, totiž ti, co



tu „umravněnost.“ — „Dejte s tím pokoj.“ „Dám,
ale až za chvílku, pane starosto. Povídal jsem
ženě: Tak si pomysli, co jeem v Hradci slyšel.
Ten jeden, co badou dělat umravněnost byl žalo
ván,$e ukradlkrabáti—víš to jeto, coti dá
vají páai okolo krku. Svěděili na něj dost velcí
páni, ale pam adjuakt řekl, že to není dost doká
záno,atak ho pustil.Ale neníprýto všeckou

s těch čz, co se nabírajína národ.Je to
moc velkáostuda, ať užto je pravda nebo .
když tohle pánica sebe udávají a svědčí“ —
„Ale kdo vás má poslouchat“ — „No tak
tedyuždost; já jen tak chtělřící,še už nyní
vím, co je to ta umravněnost,“
7 Takten občan! Anárod? Tačást národa,

která kárá papeže a biskupy, opravuje celý svět.
la hubaje ne na ty své velikány, kteří tenhle
skandál stropili, — ale na ty, kteří byse opo
vážili míti o té umravněnosti svůj náhled. Hra
deská „Osvěta“, hlásná trubička té umravnělosti
v potu tváří pracuje, aby si jen někdo nečinil po

eAle tatínku . .. „s
„Zas chceš odmlouvat? Táta abyza chvflku

se bél před synáčkem otevřít sta — né? — A
co tady čumíš« obrátil se k chasníkovi „hbeled
boď po ní“ křičel když hnáca Josefem skočila
přes obrsdu do prostřed.

Teď měla zase na chvflku pokoj, neboť než
strejček celý pozlobený přelezl do záděně na mlat,
trvalo to hezkou chvílku. Přitom pak, jak se roz
kročoval, prasklý mu kalhoty.

„Ze to nemá... .“ zlobil se problížeje dů
kladnou rýhu v koženkách.

»sKdeji máš?
„Tuble je ve slámě, vidítejak kouká a blýští

očima“. Mám ji píchnout?
»Hm« upokojoval se strejček drže kalboty

»raděj ji uboď, za propícbánou kůži by ničeho
nedali“,

Odsouzená však jakoby věděla o svém ortelu
vyrazila náhle ze slámya hop, bop byla na pa
tře. Jak tam mohla tak rázem vylétnouti, to ne

M .

tak vysako doprostřed vyrovnaná sláma.
„Pra dobytek l= odlebčil st strejček „fuj! to

jsem se lekl“ vale teď nám neuteče. Jen za ní«,
Všichni dali se na patro, [ele sotva tam vy

stoupilli, utíkající odělala takový náhlý dvonk a
už byla ďourou ve střeše a — přímo na dvůr.

„je na dvoře, na dvořel« křičelpantáta spa.
matovav se z tohoto překvapení.

Než by napočítal tři, byli všichni na dreša
s patra. Mohli ještě spa:řiti, jak pronásledované
liška přeskakuje zeď u souseda. A byla to oprav
du lišta?

I kde?
»Potvora psí“ to. byle, jak si odlebčil

pontáta dívaje se za sousedovým zrzounkem,
který navštěvoval kurotky, chlévy astodoly všech,
okolních statků pálrajepo vajičkách.

Že to strejčka Švejduhodně mrzelo ty ko
ženky, zlosí, ostuda a že se dal tak napáliti, kdo,
by o.to dbel? Napálí se chytřejší a víc, natož

takový horský pantatínsk. |



vůli lidské síly, kterou
dává nábošenství. A proto,kdo naposiluvůle
své neužívá prostředků náboženských — af je to
katolík a nebo liberál, padá v nemravnost dle
tobo, do čeho jej ženou máklomeost:a staré zvy
klosti. A jestiřte odchýlí se od zákonů přísné a
dokonalé mravnosti člověk, který posilou nábo
Šenskuu nepohrdá a jen tu itam na ni zapomene
a ji neužije, cot Be stane s člověkém, který ná
Bozenstvím přímo a dokonale pohrdá?

Ta pýcha těch nynějších nedospělých opravot:
světa a poučovatelů až i biskupů, ta pomluvač
most, ten fanatický vztek proti rozhodným zastan
cům mravnosti náboženské, ten nejnovější škandál
s ton kravatou před soudem — af je tím vinoen
ten Bebonen —dosti na tom,že to přišlo před
sbud — to všecko je velikým baakrotem té bez
božnické umravněnosti. - A to ještě nemluvíme o
jistých vócech, které obavláště jen pamatováním
na Boha překonati se dají, jak o lom svědčí
svým životem právě ti staří i mladí, kteří na ka
tolicích vidí a rozblašojí vše, co Se stalo, i 60se
nestalo a o sobě mlčí.

Á co ostatní vrstvy národa? Bohužel! Mu
síme říci, že mravní cit je v celku velice otapen
-— jen na kněžstvo přísnost.

Ve středověku stával v mnobých městech
raný, sloup, u kterého se Dostaviti musel na ve

ném místě, kdo se proti zákonům náboženské
mravnosti provinil. V Hradci Králové stávala na
mamésti ducela i klec pro ty, kteří se proti ve
řejné mravopočestoosti provivili. Bylo to přísné,
to je pravda — ale ukazovalo to aspoň, za jak

obaropo a šerednou věc považovala se nemravnost.o zavedení nových nekatolických věr pře
stal pranýř, přestaly klece. Je to svobodvinyslnější,
ale nemůžeme se chlubiti, že nyní sa dob bez
náboženské svobodomyslnosti mravní cit je zvýšen.

Prauýte přestaly, ale za to máme umravně
nost. Klece a „kašny“ už není, ale za to máne
zase pronyře papírové, horší předešlých. Proč?
Protože dříve stál vioník oa pranýři jen v jed
Dom městě, a nyní kolik čísel nějakého toho ven
kovského Světlonoše tolik pranýřů. Zvlaště pak
„Šípy“ jsou velkolepou „svobodomyslnou klecí na
Dáwěstí naroda českého.“ — Poněvadž vňak se
nepranýtuje skutečná nemravnost a bez ohledu na
strany a na ty, kteří na to platí, stává se právě
Úsopak, že lidé nejspnstiejší mají pokoj, za to
však, kdo hájí zákory Boží jako vyvr
helem národa a lidu se jstává, čímžprávě
mravní cit se otapuje, čtenáři a diváci divočí
Skutečná, pevná, každému pokušení odofávající,
pranýřů a klecí pokrokářsko-svobodomyslných se
nelekající mravnost čili pevné setrvání při záko
nech Božích ať se děje, cokoliv, jest den ode dne
řídší. A jestliže se lépe smýš.ející nevschopí, jest
líže i ti, kteří se ke straně pukrokářeké nehlásí,
sůatanou lhostejnými k té pranýřové umravněnosti
a odmítati budou —třebas i pro vzdělance mrav.
nosť náboženskou, pak běda národa našemu. Věčně
zůstane pravdou: Spravedlnost zvýšuje národ,
břích ale bídné činí národy. (Kn. Přísl.) Jako
hřích jednotlivce nezůstává bes trestu, tak ani
„hřích“ národa. Marné bude politování naše, marný
sebe horoucnější zápal vlastenecký, ani korunovace
nezadrží vykonání rozsudku vyřknutého Všemo
houcím nad národem, který míra hříchů svých
dovršil. A bude to tak, ať mírněji smýšlející o tom
mlčí, anebo ať „umravnění“ se tomu smějí. Tak
o tom jasně mlaví dějiny národů a obzvláště dě
Jiny národa našeho. „Zanechá se vám dům váš

pustý“ — bylo výrokem Spravedlnost nnšího oproti jistému národu, jenž krví Syna Božíh
potřísnilsvéruce. A důmten jest pustýdo dne
ního dne. —

Při tom šíření té „umravněnosti“ která
množí hříchy národa našeho, nebylo by divu,
kdyby podobný výrok byl nad námi vyřknat.

Pranýřovaní od besbožníků zastanci mrav
mBostináboženské budou míti aspvž tu zásluhu, že
národ a vůdce jeho varovali. >(KB ©
Spolek katoliekých učitelů.

(19.) Po delší dobu nebyla v tomto lista zmín
ka o spolku katol. očitelů, ale proto věc neusnula,
jak se snad mnohý domníval; vyčkávali jstae, jak
Be VĚCvyviRe, pozorovali jsme ve veřejných pro
jevech ten duševní proces našeho učitelstva, a
viděli jsme, že duchovésačínají se roslišovati;ne
bof ne velký ale slušný počet učitelů a učitelek
mnežnalbázně, a nedbaje terrorismu různých uči

ckém životě terroriamus těch kterých listů a kři
klounů zastrašuje tak moobého, že nepřizná se
veřejně a upřímně ku svému politickému „Credo“,
tek se to má i snašímučitolstvem. Mamsa lo,
še ohromná většina učitelstva jest katolická nejen
dle matriky, ale i dle smýšlenísvého asnažší20 i
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při nynějších interkonfesionálních školních záko
nech mládež sobě svěřenou mravně a zbožně vy
chovávati; sejdou-lí se však do schůzí svých, málo

kdo ce k tomu přímé. bojí se veřejnosti, bojí setoho kterého kolegy radikále, aby bo novrasil do
Bovin — afo je fenferrorismus. Málo jest mezi
učitelstveea Špačků, Kadičáků, kteří neohroženě
vystupují a hejí výchova nábožensko — mravnou
tak, jak si olrkev lická přeje, a jak ji zákon
školský nařizaje. K podivu jest při tom nejvíce,
že mnozí spolkové učitelští nesou název „Budeč“,
„X ý“; vědí, jaká byla škola Budče, ve které
sv. patron náš Václav prvníhosákladního nabyl
vadělání,jíměstal se potomtak moudrýmasboš
ným panovníkem, šiřitelem a řekl bych saklada'e
lem křesťanské osvély a vsdělanosti svého milého
národa, vědí, znají, aneb aspoňse tím honosí, že
znají sposy, jich obsah a způsob Komenského, to
hoto zakladatele nynějšího povšechoého, zvláště
násorného vyučování, jímž on chtěl se uči
telové řídili a apravovak ve výchově na
sákladě pravé sbošnosti a mravnosti křesťanské
Tsži se, opravují se ty různé „Budče“ a spolkové

Komenský“ dle vzorů svých, jichž jméno nesou?
Odpovídám, že nikoli, aspoň ti spolkové ne, kteří
p. ia. Špačkovi vyslovojí své politování ano i
opovržení za jeho nevinné vystoupení a konanou
řeč na sjesda katolíků v Táboře! Táži se dále,
slyšeli anebo aspoň četli ti, jenž tak nešetrně,
nekolegialně anu nespravedlivě proti p. Špačkovi
vystupají, pravím, slyšel, četli řečjeho? Učitelové

sjeadu T orná přítomní veřejné vyzoali a Dezapřeli, že p. Spačekmlavil zcela věcně, posuzo
val nynější zákoay Školské zcela střízlivě, upozor
ňoval na mezery v zákonech těch zcela sprave
dlivě a žádal nápravy, doplnění těch naznačených
mezer ve prospěch učitelstva, ale stava učitel
skému ni slovem na eti neublížil, spíše bo bájil
proti přebmatům a libovůli těch kterých orgánů
školských. Pisatel těchto řádkůbyv též přítomen
sjezdu, v plné míře a slavné potvrsuje toto svěde
cíví přítomných učitelů. Kdo nebyl přítomen, mohl
se přesvědčit, jakou řeč p. Špaček činil, mohl si
ji v časopisech přečísti: a tu tvrdím rozhodně, že
ti kteří členové „Budče“ neb „Komenského“, kteří
n-rerhovalí ve schůsích vyslcvsti p. Špačkoví opo
vršení, řeč jeho posorné a s klidnou myslí nečetli,
jinak by nebyli mobli učiniti tak nesmyslný návrh,
a řeknou-li, še řeč jeho důkladně st přečílí, pak

jest jejich návrh pouhou přemrštěnostáne-li slobou,
nebo snad jen opičení po jiných, kteří podobné
návrhy učinili a schválili. A nečetli-li mnozí po
věstoou tu řeč, jak mám nazvati jejich soublass
návrhem na vyslovení opovržení p. Špačkovi?!
Jste pánově katolíci ? Víte li pak, že badeta jednou
účet klásti nejen ze skutků svých, ale i z ks
šdébo proneseného slova? Jsteli katolíci, dříme-li
v srdci vašem jen jiskra 8v. víry, nahlídnete, že
jste se těžce proti pravdě a tudíž proti víře své
probřešili; a nejste-li jiš v srdci svém.katolíci, jste
aspoň učitelové, stejného stavu a povolání, jste
kolegové —ajest vaše jednání v příčiné p. Spačka
kolegialní? Aspoň si připomeňte slova božského.
učitele která přijala za svá veškerá náboženství
a vyznání po šírém světě: Co mecAceš,aby li jiní
činili, nečiň ty jim.

Táži se dále tak mnohých učitelů, kteří snad
také přitakali podobbým návrhům ve schůzích
svých, koho že vyhledávají nejčastěji, běží li jim
O dosažení kýženého toho kterého místa učitel
ského? Přicházíte doma ku správci duchovnímu,
o němž víte, že v místní šk. radé hlas jeho něco
platí; přicházíte ku knězi zástupci zájmů kat.
církve v okresní šk. radě, o němž jste přesvěd

čeni, že božívá u drubých členů jakési váhy a
důvěry — a žádáte o přímluva;a když kněz ten
zkoumá vaše smýšlení, jete-li přímluvy hodni,
přislibujete, tvrdíte, že jste dobrými katolíky, že
dbáte o zbožnost a mravnost u mládeže vám svě
řené; tímto alibem pobnat připovídá vám kněz
přímluvu, pokuď jeho svědomí a spravedlnost to

připonětí a — mnohému, mnobéma dopomábádosažení žádoucího místa. Mám pravdu! Přizná
váte se k tomu? A jak se za to knězi, katolické
církvi odměňujete? Pomlčím n tom raději, přiložte
ruku svou na srdce, na svědomí své, a — odpo
vězte si sami. Pravdu sobě mluvme, a přáteli zase
buďme! Knés neočekává vděku šádného, víťdobře,
že nevděk světem vládne; kněz přes všeliké a
časté sklamání přec jinak nejedná, jednati nesmí,
leč že zapomíná, odpouští a — přimlouvá se dále
za ty, kteří se přímlavy jeho dovolávají. Nuže,
aspoň dudše sobě vědomí této vám napomáhající
činnostiknášskéanesahrnujlenásvesvýchlistech
veřejné potupou, pomluvou. Mluvím z dlouholeté
zkušenosti — crede experto Ruperto|

Bobudík, že slova má eetýkají se učitelů
všech; vím, že mnobý sveden kolegou radikálem
dopouští se nerosvážnosti, vím, že terrorismus
listů řádí zle a zhoubně mezi učitelstvem našim,
vím ale také, že jádro učitelstvanašeho jest dobré.
A protož k těm, kteří jsou dobré vůle, obracím se
s následujícími slovy:

: Nebojte se jetá, přiznejte se k zásadám,
jak vám srdoe káše; úřadové školští nebudou, ne
mobou vám to pokládati za zlé, kdyšuchopíte se
rázně pomocné ruky spolku kat. učitelů, v němž

budou řešeny otázky o výchově mládeže zbožnéa mravné, o právním a tném postaveníuči
telsíva a v němž bade pěstována ušlechtilápráce
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a zábava. Před třemi roky založena jest ve Vídní
„Družina kat. učitelů pro Rakousko“, která se
svého středu vyslala depatací k vládě tehdejší, by

prosila si ztvrzení stanov; tehdejší ministr-pre
sident kníže Windiscbgrátz a ministr vyučování
rytíř Madeyski přijali deputaci co pejvlídněji,
s jednotlivými členy rozmlouvali a vyslovili se,
še „vláda snahy prohloubení nábošenskévý
vědy ocení a podporovati bude“. Tak čtu ve zprávě
„Družiny kat. učitelstva pro Rakousko“ sa leta
1894—1896 atr. 7. Stanovy družiny vládou
tvrzeny byly dne 10. listopadu 1893 č. 27196.
Nynějšívláda nebude jednats jinak.

Jak v dřívějších dopisech y tomto ctěném
liste o spolku katol. učitelů jiš oznámeno bylo,
vsalo pol. kat. tiskové Drušstvo v Hradci Králové
počátečnou organisací spolku do své ruky a uložilo
ve své výborové schůzi dne 13. t. m. konané pi
sateli těchto řádků, aby přípravné práce vykonal,
najmě, aby návrh stanov vypracoval a po scbvá
lení nejdůst. panem biskupem je tisku odevzdal,
které se potom rozešlou na veškeré farní úřady
diecése naší v tolika exemplářích, kolik v té které
farnosti jest škol, aby správcové duchovní školám
je odevzdali. Návrh stanov zal v ten rozum. že
to má býti Jednota katol. učitelů pro království České
se sídlem v Hradci Králové, že k ní mobou přistou
piti veškefí katoličtí duchovní a světští učitelé a
učitelky škol veřejných i soukromých, obeených,
měšťanských a professorové ústavů učitelských:
protož návrh stanov rozešle se i do jiných diecesí
Y počtu pv přání a poměrech žádoucím. — Ač
dla dosavádních přihlášek mohla by býti svolána
jiš prvá schůze ustavající, sneseno výborem druž
stva, aby se počkalo, až návrh stanov rozeslán
bude, aby učitelstvo dovědělose o podstatě spolku
a k němu se potom přiblásílo. Návrh stanov jest
vypracován dle vzoru stanov katol. učitelů Vorarl
berských ve Feldkirchenu se změnami našim po
měérům přiměřenými; Jeho Milost ndp. biskup
návrh stanov schválil a jest tento již tisku ode
vsdán. Až bude tisk ukončen, rozešlou se stanovy
a po oějaké době svolá se prvá schůse ustavující,
které vše do rukou odevsdám;tato schůsepřijme —
třeb: s žádoucími změnami — sťanovy, svolí si
prosatímný výbor, jenž se postará o schválení
stanov, a činnosí spolku bude sahájena.

Prosím tudíž snažně předem pp. správce dů
chovní, aby obdržené stanovy školám farmosti své
odevzdali, 8 jednotlivými pp. učiteli promlavili a
k přistoupení spolku je povzbodili. Dále prosím
pp. katechety, učitele a slečny učitelky, aby obdr
ženó stanovy třeba v domácích svých konferencích
prozkoumali, uvážili, na možné změny upozornili
a potom se v brsku rozhodli, státi se členy spolku.
Veškeré přípisy, dotasy a žádoucí vysvětlení podá
a přihláškypřijímá farní úřad v BMikule
vlcích, pošta Pardabice.

Koncím povzbuzením, v provolání ku katol.
sjezdu do Příbrami obsaženým: „Za nejdražší dě
dictví, svat, m odzazem po drahých předcích nám
zůstavené, pokládáme katolickou víru Svatová
olavakuu. Na výsluní té víry povznesl 8e národ
náš, že nezanikl v moři národů jiných; z víry <©6
čerpaje mravní síla vytvořil vékovité památky,
jež obdivem až po dnes naplňují každého, kdo
poznal naši minulost . . . Každému, kdo nepřed
pojat doznati jest, že síla národů spočívá v mravo

počestnosh jak obecnéhoživots, tak i jednotlivců;tato mravnost mysliti si bez základu nábožen
ského? .. . Bez náboženství a mravnosti nemůže
rodinný život obstáti — kdo náboženstvím a mra
vností otřásá, otřásá rodinným životem a tím celou
společností. A tato nábožnost a mravnost aby zase
do našich rodin se vrátila, k tomu chceme jí ve
škole položitizáklad pevný, žulový, k čemuš vo

lám „Ždař Bůh!“

POS PRK

Dáme44pojistitinaživotaneboDasmrt?
(9) Před nedávnem přišel ke mně agent

banky „Slavie“ a domlouval mně, abych se po
jistil pro případ dožití anebo úmrtí, a mobu-li,
abych to udělal pro oba případy. Škálu platební
měl výmlavný pan ihned z kapsy ven a vypočí
tával muě, za jak nepatrný roční příspěvek mohu
se dodělati snačných peněz po několika letech, a
jak čučné dividendy (desetiprocentové) budu do
stávati již po pěli letech.

Poněvadž umím trochu počítati a nezapomněl
jsem „počty procentové“, zasmál jsem se a řekl
jsem panu inspektora zmíněné banky: Mám už
dávno vypočteno, že kdybych se pojistiti dal pro
případ došitía měl aš ve svém šederátém roce
dostati najednou od „Slavie“ (tisíc zlatých, mám
už dávno rozpočtěno, že by mé kašdo vklady,
úrokya « súrokůdělalyodvěstéslatých
víc neš od vás dostanu. Dám si tedy své peníze
do zdejší spořitelny, za niš celé město ručí, budu
8 nimi manipolovrati jak buda potřebovati, a chtít
a vydělám si za tu svou libovůli přes 200 zlatých,
což u takového kongruového polentatu jako jsem
já, také něco znamená.“

Pan iuspektor byl mýnmrirosumy nějak pře
kvapen, chtěl mne „upozorniti“, že to a cno, ale
já mu děl: „My máme „Spolek av. Josefa,“



ve kterém můžeme si po dvaceti letech vysloužiti
600 zl. doživotní pense, sa velmi mírné poplatky
roční. Tak měl hych ku př. já platiti Vámdo
„Slavie“ pro případ dožití ode dneška do šede
sátého roku ještě celých 26 let a sice každého
roku dle Vaší škály 27 zl. 44 kr. a mimo to zá

pie (per 1 zl. etc.) a poštovné. Ve „Spolku sv.osefa“ dám se však pojistiti na 1000 sl. a budu
platiti dle svého nynějšího věku 40 zl. ingressu a
ročně jen 20 zl. Po 20 letech dostanu od Spolku

až do své smrti. Suďte z toho na hrositánský
rozdíl mexi naším kněžským opolkem a mezi na
bídkami banky „Slavie“. O kolik let trvá to u Vás
déle? O kolik zlatých platí se u Vás ročné víco?
A kolskrát bych dostal co od Vás? O nel Náš
kněžský Spolek av. Josefa jest tak výhodným pru
každého kněze, ze šádný z nás nemůže 8© po
jistit jinde a výbodněji. Vaše „dividendy“ úplně
misí před tím, co nám náš spolek dává, když
praví, še kdybychom prabní lhůty (osm let) ne
vydrželi, vrátí nám na požádání vše 00 jsme epla
tili, vyjma ingress a úroky ze splaceného, které
konec konců připadly by jiným otrádajícím spolu
bratrům ahnéším. Kdo přes 8 let ve spolku

opírá již právo má zněhbodošivotnébrátidle strávených v něm leti“
Po těchto vývodech oněměl pan inspektor

na dobro a pojištění pro život schoval do kapey,
nahlížeje, že v té vodě ničeho chytiti nelze.

Budiž proto náš spolek výtečný spolek Svato
Josefský kašdému knězi co nejlépe doporučen, a
hleď každý movosvěcenecco nejdříve vstoupiti do
spolku toho. Nikde jinde nenalezneš té výhody a
Astoty| Lituji však velice, že pánům kafechetům
a professorům duchovním není dovoleno vstoupiti
sa člena Spolku Svato Josefského. Námitka — a
byla pronesena, — že prý katechete nenáleží do
„duchovní správy“ je tak naivní a nespravedlivá,
že by každý pastoralista boboslovec byl „guasi in
fide et de haeresi suspeotus“ (ironicky to ovšem
pravím), kdyby něco podobného myslil, a pan pro
fessor pastýřskéhv bohosloví dal by mu za ta
kovou neznalost jisto jistě „nedostatečně“ — tak
že by se chudák pastoralista ani nedostal do „du“
chovní správy“. Tato principielní nesprávnost muší
se spolku Svato-josefeského spadnouti, nemá-li
výtečný spolek ten právě pro ui trpětí a saslou
ženě v kněžských kruzích nelibost a tehrání bu
diti. „Justitia regnorum fundamentum“ o sv.-Jo.
sefekém spolku musí to též platiti. Jak by se to
mělouspořádati, aby spolek Svato-Josefský nebyl
oproti katechetům v nevýhodě, o tom zde dnes
psáti nebudu, proto že jsem chtěl říci: Důstojní
páni spolubratři kněží nedávejte se pojistiti pro
případ dožití nikde, leč ve spolku av. Josefa —
a proto buďtež do něho přijati i páni katecheti,
aby žádný kněz nemusil choditi do spolků jiných
a platiti v nich světákům a světským účelům pe
níze kněžské!

Kdyžto tedy u mne nešlo s pojistkou pro
případ dožití, začal paninspektor s pojištěním
pro případ úmrtí. Nemáme dosud katolického
spolku podobnébo a proto nelze zde tak argu
mentovati jako dříve. (Co jsem tedy dělal? Uva
žoval jsem a ačkoli bylo mi jasno, že i v- tom
případě cisí spolek mně neznámému jístě nic ze
svého nedů, zadar::0 ke mně jezditi a mně psáti
etc. nebude a že takový personál, jenž spolku
slouží, chce býti dobře živ a ovšem z féch, kterým
slouží, tedy z pojišťěnců, přece dal jsem si říci a
pojistil jsem na 1000 zl. Co mne k tomu vedlo?
Povím to upřímně — vědyť starosti a obavy
nejsou žádná hanba!

Byl jsem kdysi na pohřbu jednoho spolu
bratra kněze. Jako všudy tak izde přišli jeho
známí a příbuzní. Proč? Nepovím, jelikož čtenář
už to ví; tolik však přece povím, že se mne bo
lestně doteklo a dosud dotýká, když slyším, že
zesnulý spolubratr kněz nemá ani nejjednoduššího
pomnikového nápisu na místě, na němž odpočívá
po dosti dlouhém a zajisté namahavém životě
pozemském. Či nezasloužil si ani toho? Při
letěli draví ptáci, tak jsem kdesi četl, vrhli
se na mrtvola a vše s ní strhavše odnesli to
co odnésti mohli, o ohlodané kosti dále se nesta
ravše! . . . Bylo dušiček, památka to každému
katolíku tak milá a tklivá! Vyšel jsem si na
hřbitov, a co jsem viděl? Všude lampičky, věnce
a modlící se lidé. Jen brob méhv spolubratra
kněze stojí neosvětlený a u něho neklečí nikdo a
a nešepoe tiché modlitby! Divné myšlénky pro
jely mné srdcem — myslil jsem na sebe a umínil
jsem si, že Se v čas proti takovému barbarismu
opatřím, aby snad jedenkráte i na mé tělo ne
aletěli se dravci a nenechali je rozklované ležeti
tak, jako necbali zde těló mého spolubratra kněze
ležeti jeho „pfátelé“. Pojistím 8e na smrt, myslil
jsem si, a v čas o to 86 postarám, aby má po
jistka dostala se do rakou jistých (vědyť máme
v každém traktě svého vikáře etc.) a ty aby pak
opatřily slušný pobřeb a hrob; sbude-li co z mé
pojistky, budiž dáno na fundaci mešní, aby se za

mne aspoň můj áotapoe v úřadě kněžském pomodlil, a já abych tak zapomenutý na svatém poli
neležel jako zmíněný nahoře spolubratr kněz.

" Jinde nedostal b před smluveným (šed

rokemio, leč kemadmůžezaplacenoupojilku4 reou z u pr a nejen o úrok le j :
viézu vkladu se připraviti. roky, ale i o polo

Dal jsem „se tedy . m
že užJe na čistodobře. De vejš „Kato“
lické Listy“ č. 17. vystrašily mae na novo článkem
„Pojištování na život“, pravíce, še celá, moou
draze placená smlouva není vlastné jistá, poněvadě
banka „na základě této smlouvy může pojištěnoe
žalovati a exekuci vymoci... nemášepojištěný
naopakpřed soudemdonutiti, aby onasvé povim
mosíi dostála.“ ©Proto chtějí „Katol. Listy“ státní
dohled a nejraději by měly zemské veřejně pojí
šťovnya sice pro jedootlivé stary“ eto, —Jom
tedy snad zase boz jistoty i kdyš budu míti ve
schladlé ruce tisícovou pojistku pro případúmrtí?
Ne o naději, nýbrž o jistotu, o naprostou jlstotu

běží! Může o tomto důležitém podniku, někdo na
prosto jistě a uspokojivě naše čtenáře poučiti?DEA

List zPrahy.
— a. Jest nyní dobe nádherných plesů, zábav

a podobných radovánek. Na jedné straně naříkáme
na hroznou bídu a na druhé strané vyhašuje 56
peněz na kratochvílo až bědao. Nejsmutnější dojem
činí v pondělí ráno se po ulicích potácející postavy

mladistvých sprá kteří po divokénociubárajíse domů neb dopráce nejdou. Jak záhodno bylo
by a jak nejvýš na čase zákaz přístupu mládeže
až do stáří 16 let do tančíren a bospod. Co bychom
ta národu zachovali nejdražšího kapitálu, sacho
valou a mravnou a k práci schopnou mládež.
Velká města věru čím dál tím víc ukazují se býti
kletbou a skázou národa. Na říšské radě inter

Dr poslanec Zallinger vláda, aby zabránilaonkubináty, jichž ve Vídni jest přes 10.000.
Hrůza ého obcbásí, kdo tuto číslici čte. Co
bade z těchto divokých manželstev vyrostlých
détí? Jistě rekrati k armádě pankrácké. A tako
vých poměrů máme v Praze nadbytek. Professor
Palacký ukázal vo své přednášce o stavebních
poměrech v lidovém spolku katolickém, žemajitelé
dvmů musí ve zdech svých domů trpěti takové
nemravné poměry, aby jen sebnali činži, by mebli
režii domu krýti. Jsou tu mladíci 20tiletí neb jen

eklepnicemi a podobnými ženštinami. Nikdo se
o tyto strašné a pro národ velmi nebezpečné
poměry nestará. Rovněž tak zůstalo i po novém
roce všecko při staróm stran vykřičených domů
a vydržovéním sklepnic ve vinárnách a růssých
hostincích, které mají za úkol lákati hosty a svá
děti je k velké útraté. Zdá se, še by nejdříve
bylo aapotřebí posvítiti si trochu na veliký ne
pražský chlér na tajnou policii v Praze, která
jest právě v držení takovýchto místností. Když se
opičíme ve všem po Německu, kde nyní tu tejnou
policii důkladně provětrávají, aby z ní odetranilí
nebezpečná individua, neškodilo by i u más v tó
věci učiniti nápravu. Oo tu mladých lidí, nadaných
studentů rahyne do roka povaloráním v tako
výchto místnostech, ©o tu do roka smařených
nadějných existencí, co-tu promrháno trpkých a
pracně nastřádaných peněz od rodičů na stadie
synům zaslaných, které se promrhajívnejbídnějších
místnostech v mrzké společnosti. Armáda takových
skrachovaných existencí neustále roste a 8 nimi
také přibývá pokrokářských novinářů, básnických
dekadentů, samozvaných politiků a opravců národa,
jak trefaě feuilletonista „Katolických Listů“ pod
čárou napsal, vylíčiv konec ženiálního studenta,
který 84 stal posléze písařem.

Družstvo sv. Vojtěcha konalo ve čtvrtek
21. t.m. první svou ustavující schůzi, kde kandi
dátní listina prozatímním výborem navržená také
přijata byla. Předsedou zvolen neumavný a obě
tavý dosavádní předseda J. Oavícenost panhratě
Vojt. Schovborn a důležitý úřad jednatelův svěřen
veldp. professoru Droedovi. Ačkolivtiskárna,admi
nistrace i redakce pracují svědomitě a noviny
v čas ráno se dají na hl. poštu, přece docházejí
neustále stížnosti abonentů ma nepravidelné dodá
vání „Kat. Listů“ předplatitelům. Zdá se nám, fe
te braje zlomyalnostproti katolickéma listu velikou
roli, a my katolíci nedáme si líbiti herostratskou
práci některých zuřivců a postaráme 86 již o to
na příslušných místech, aby titul „Katolické Listy“
nikoho nepodráždil a nesváděl ho k nepřistojným,
ba zločinným skutkům.

K volbám se dějí na všech stranách přípravy
jen naše strana katolická je jakoi pozadu. Hledání
vhodných kandidátů pro V. kurii vzal vi politický
klub dělnický katolického dělnictva ma starost a
rozeslány byly všem spolkům a důvěrníkům na
venek dotazné archy, aby -pro každý volební okres
spolky ty samy si vyhlídly vhodného kandidáta.
Jde naše strana s toho stanoviska, abyBe voličám
nekomandovalo z Praby, jak to činí panujícístrana
svobodomyslná, nýbrž, aby chráněna bylasvobodná
vůle voličů, nejdražší to a nejpřednější právo
každého voliče.

Jak Praha nabývá „slovanského“ karakteru,
důkazem jest prodej a koupě nádherných domů
v nejživějších třídách. Tak koupil klenotník Moric
Kirsch dům od hodináře Suchýho, roh to Ovocné

jiná řemesla, tak i klenotnictví a zlalnictví v Práze
nachází se akorem výhradně v rukou židů, kteří

vůní lacině kouponáhosboží vsaetavárnách
prostředniéštím pověstného Uidovského pražského

chabrusu řemesl nadobro zničili. Zde
| vidíme tu kletbu svobody fembsel Kdy komočně

bude přísný průkaz způsobilosti na sáchravu
řemesla proreden? |- 

Lužický list.
2. — Výstava umělecko-průmyslová v Drás

žďanech byla zahájena minulého roku 20. června
předpolednem. Při té přílešitosti členové císařské
rodiny zvláště protektorka výstavy srbské prohlédli
si tuto a vyslovili svůj podiv nad její bohatostí

a svoje uapokojení.A jako každá výmtara má svoje slavností,
tak rovněž je měla také lužická výstava. Dne Ó.
července konána byla volsé srbská národní olavnost,
která byla samostatným oddílem všeobecné slav
mosti v národních krojích. Přes mepřízaivé počasí
vydařil se průvod jakož islavnost skvele.Průvod
obsabova! 9 jednotlivých skapin, mezi nimiž bylo
zastoupeno všech pět starobylých kmenů srbských,
k nimž dračili se Altenbarátí a dolno-laštětí Sr
bové. Celý průvod mestával s 2000 osob, Seb
bylo mesi mimi největší část, totiš na 800 osob.

Lužické skupiny představovaly průvod sva
tební (kwasay oah), šenců, hřestní, velkonoční
pěvkyně tu byli s dolní Lužice. Vůdcem této
dolno-lužické skupiny byl Handrij Jerdaa, srbský
učitel a spisovatel e národovci.

Horno-lažický oddíl měl WGskupia, s nichi.
nejráznější byli srbětí křižáci, kteří na koních o.

velikonočních svátcíchobjřdějí pole a jezdív společném průvodu z rodné farní osady dosousední,
aby poděkovaliza úroda minuléhoroku aprosili

"za zdar její pro příští dobu. To jest čistě nábo
ženský zvyk katolických Brbů,. víru svoji
udrželi v dobách nejkrutějších.

Za těmito novomodními křišáky byly jedno
tlivé skupiny kmotrů a kmoter, chlapců a švčat

s máji, e tu byli mlatei, odbírnéky 8 almesi jinými pak hlavně vůz, ne němž se

způsobem byl váboe znázorněn
spracoval len.

Takovýmto
život katolických i evangelických. Srbů rysy nej:

čjšími, při Čemš se právě objevila svéráznost
lidu srbského, který na mnoze-udržel ještě ná
rodní kroj, takže bylo pozorovati, že všecko na
Srbech i Srbkyních dobře bylo upraveno, kdežto
národní kroje německé byly poume přizpůsobeny,
cež nemohlo zajisté býti provedeno do nejmenších

bností, tedy nebylo zcela věrno.
Hned týden té konala. se srbská slavnost

pěvecká v největším sále drážďamském, která byla
opravdu velkolepá. Na 180 pěvoů a pěvkyň účast
nilo se této národní produkce, která měla podati
jasný důkaz o tom, kterak lid srbský zachoval
ještě svoje přelíbezné národní písně a dal tak na
jevo, že národ kterému pěje lid, tak brzo neshyne.

Byly ta předneseny národní písně barmoni
sovené drete. Pilkem, dále cyklus písní nejlepšího
srbského skladatele Kocora, kromě toho domácí
skladby Krawcovy a Frejšlakovy.

Tento koncert byl přijat poslachadstvoli Ve
lice příznivě, vždyť na každého působila dojista
mile národní hudba srbská, které tak snadno
v Drážďanech neslyšeti. Ppote měla alavaost tac
veliký vliv mravní, ač ne hmotný, protože- celkem
málo posluchačů se sešlo jednak pronepříznivé
volenon dobu a pro jinou slavnost, která byla po
řádána oa výstavišti samém.

To byly dvě velkolepé manifestace národního
života srbského, kterými dokázali velice mnoho t
svých sousedů, kteří na mnoze mají o nich nedo.
konalé vědomosti, pokládajíce je za odumírajíc
kmen, který jen živoří. To ovšem je špatná dom

která vyzoívá jako horousí přání, ab)
v dohledné budoucnosti Srbů již nebylo.

Srbové však přese všecka podobná přám
nezmizí s jeviště Evropy.PIA

*Cotýden dal.
Zemské směny sejdousevětšinoukoncen

ledna, ostatní začátkem února.
Říšská rada bude ve chvíli- když tyt

řádky dostanou se do rakou čtenářů, jiš rozpu
štěna. V poaledních schůzích byl dojednán rozpoče!

Císař © příští říšské radě. Na dvur
ním pleseelsař — dle „N. L.“ — spatřiv poslánc
dra. Pacákaa Janda přistoupil k nim a rozmlou
val s nimi o nastávající kampani vídeňského pars
mentu a sněmu království českého. Pravil, že
poslanci, kteří náležejí oběma sborům, mají mnob
práce. Panovník vyslovil se, že v obou sborec
jeví se pilnost. Když poslanci čeští vyslovili pc
litování, že sněm království českého, podle učiní

| ných disposici, nebude míti zasedání dlouhého, dílošil mocnář, že bade nutno, by nová říšská rad
soěla sohned ma počátku dabds.



. ministr zahraniční br.
odebral se tyto daydo Derliínak

dlávnosti řádu rytířů černého orla. Vělmistrem
řádu toboje německý olaař. Costa br. Goluehow
sbého badí značný zájem, neboť předebásely ji
přípravy, které svědčí, Še není pouhým projevem
sdvořilosti a še rakouský ministr posze k vůli
řádu černého erla do Berlína nezarital. Císař ra
kouský měl s min. Goluchowskim před jeho od
Jezdem dloubou rozmluvu a před odjezdem Gola
chowského konána též ministerská porada, jiš sú
čestnili se ministerští předsedové obou polovin
říše, apoleční ministři fiaancí a vojenství i náčel
ník generálního útábu. Důležitost návštěvy Golu
chowského v Berlíně vysvětluje se svláštní situací
evropskou, která není zrovna Vilémovi příznivá a
proto snad pomýšlí na nové kanony. Jihonémecký
partikularismus, pověstná odhalení Bismarkova o
věrolomné pruské politice na jedné straně, pak
Bpojeuství Franeie a Ruska jmenování Muravóva,
přátelský obrat Rasů k Polákům a konečně vysí
lená Italie, jejíž spojenectví Německu by nic platno
nebylo, to vše na druhé straně poukazuje k tomu,
že mnoho nechybí, jaby císař Vilém stál tu i so
svým militariemem osamocen.

č SB
Zvěsti z výohodnich Čech.

Zprávy, diéoesní. Vyznamenáníjsou: pFrant. Vacek,č. konsist. rada, a faréř v Ronově
jmenován děkanem: p. Oteker Ricbtér, far. v Pu
sté Kamenici, bisk. notářem. Jmenování jsou: p.
AL.Kopecký, fer. v Nov, Hradech, vikářem okresu
Skutečského; p. Jos. Kaplan, vik. sekret. a farář
v Cuslavi správcem vikariatu Kosteleckého; p.
Ant. Kaška, děkaa v Kostelci jmenován vikar. se
kretářem, a zároveň obdržel Exposit canonicale.
Ustenovení jsou: p. Josef Hájek, administrator za
faráře ve Valteřicích, (Neudorf) p. Ladisl. Seidl,
zám. kapl. Malešovský, za faráře do Lična, p.
Frant. Macháček, far. v Ličně, za zám. kaplana
do Malešova, p. Frant. Vacek, tar. v Jelení, za
taráře do Ronova, p. Karel Kuhn, koop. Kun
štatský za admin. do Liberka, p. Václ Heger,
koop. v Liberku, za koop. do Kuoštatu, p. Václ.
Pokorný, kapl. v Pecce, za kapl. do Černilova,
p. Frant. Schróter, neomysta za kaplana do Pe
cky. Uprázdnila se fara v Liberku, patron hra
běnky Olgy Kolovrat-Krakovský, od 26. prosince
1896; fara v Jelení, patron. hrab. Heřm. Bubny,
od 20. ledna 1897. 0

Z jednoty katol. tovaryšů. Zakládajícím
členem Jednoty se vkladem 10 zl. stal se vdp. bisk.
notář a děkan, Ignát Horký. Zaplať Bůh! — V řeč.
nickém kroužku přednášeli v lednu pp. Lejsek „0
Bílé Hoře“ a Jakubský „O prospěchu národa“ —
Zvaní na ples jest ukončeno a sběrací arch zabes
pečuje jiš bmotný sdar. Dle činěných příprav bude
ples hojně obecenstvem a přátely Jednoty navětíven.
Na ples, jakož i nedávno na váaoční hra, přispěl
ndp. biskup obnosem 10 zl. Zdař Bůh!

Svěcení na jahenství a kněžství. Na
jeéno Ježíš byli v residenci biskupské svěcení dva spolu
žáci, kteří pro překážku věkovou nemohli o sv. Ja
kubě svěcení býti; byl to zdejší pan vikarista Karel
Hubert, který s Kutné Hory pochází a teprv za jahna
posvěcen byl. Na kačze bude moci až v květnu svě
cen býti. Drubý svěcenec byl Josef Zasárek, rodem
z Branné, který už jako podjaben a jahen v Kostelci
nad Orlicí pana děkana vypomáhal. Maje nyní právě
žádoucí léta, svěcen byl jáben Zuzánek na kněžství.
Dra dni na to, dane19. ledna, slavil v Dolení Branné,
za veliké účasti sousedního duchovenstva a zbožného
lida svou primicii K hlavnímu oltáři sv. Jiří jej do

provodil jako paranymfa dp. děkan kostelecký Anto
nín Kaška, s mnohými pp. spolubratry. Pritiční ká
saní měl vr. ulabský převor august. Dp. Bertold Rej
hal. Dolení Brannápo prvé zašila takovou slavnost!

Vír nevěry a šílenosti v Novém Bydžově.
„Kdo tomu nevěří, nechť jen ntevře poslední číslo
Bydžovského surového plátku ze dne 16. t. m.
Nevěrecký tento list zdá se, že překonati chce
v ubíjení těch nejněžnějších citů v srdci dobrých
katolíků, i sRuche i sLide s jiné pokrokářské a
»sčervené« pamflety. Nejdrzejším a nejjizlivějším

-spůsobem napadají pekelným svým pérem kato
Jickou církev, a což zvláštního, že jsme dosud ne
Četli, aby někde z upřímných katolíků sprostě na
padený klenot naší sv. víry v Bydžově oproti

t čm lis (6m hájil. Řádění těchto plátků to užnení nevěra, — to už Šílený vutek kre
kářů, kteří nemohouce ři svou všecko po
raziti, aspoň tu inkoustovou černí sobě ulevují a
srdce katolíků otráviti chtějí. Však marné vaše
namahéní! Píšete-li, že úcta a vzývání Rodičky
Boží, sv. Josefa a sv. Antonína — jest vlastné
idloteotvím t. j. bibovimom, a posměch-li si
činíte,což prý řekoou tomu ostatní svatí
v nebi, že jen k nim se lidé modlí, pro

síce je o přímluvu u trůnu Bošího, —
pak ukazujete, že účelem Vašich plátků jest zpře

otrhati ty nejněžnější a nejtklivější struny srdce
katolického, — a vaše ničemnosť tek v pravém
se ukazujesvětle! „Aj od této chvíle blaho

-slavenou mne naszývati budou všichni

Úšinchoveki
aárodové, tak zaplesala Rodička Boží v pro
rockém nadšení, zvěděvší, že vyvolena jest od
Boha Otce za Matku Boší. A co katolický svět
od počátkučinil, to ami víe nevěry a šíle
nosti z NovéhoBydžovavycházejícímeznstaví.
„Brány pekelné ji nepfemobou“ a „J6 s Vámi
jsem až do skonání světa“, tekzasevcírkví
své volábožský jejízakladetelJežíš Kristus.
A proto jen se upokojtel Už jimší eblapíel
nežli jste Vy dopisovatelé do těchto plátků — ©
tu skálu Petrovu čelo své si rozrazili — a proto
nezboříte ji am vy, byť jste si sebe větší po
směch činili s kacířství m to nazývali, hlásajích
kat. kněží, vám tak příliš k srdci přirostlí — ze
jost katolickácírkev smmospasitelnou sva
tem. Posměéch nevěreckých pokrokářů — ne
jsou důkazy. „Kdo uvěří a pokřtěn bude,
spasen bude; kdo peakneuvěří, bude za
tracen. Tak opět pravil Ježíá Kristus —
Bůh a to jsko v památné závěti před svým na
nebevstoupením, když rozesílal sv. apošťoly ku
blásání božského svého učení do celého
světa. Nuže důsledky nechť si každý nevěrecký
pokrokář učiní sám. Jak pravíme, více drzosti a
sprostoty málo kde nalezňeme než v těchto Byd
šovských pamfletech! A ještě list takového zrna
píše, že kralobradecká „Obnova“ málo kloudného
kdy co pfinese!! Inu, páni pokrokáři, to je tak.
Do »Obnovy«nepíše žádný pokrokářskýKlouda!

Sladká pomsta —s hořkým kořínkem.
Měli jsme uš příležitost zastati se radikály proná
sledovaného vp. kaplana v Žiželicích, vyličivše stručně
upor jeho s učitelem Rašínem. Jak se nyní dovídáme,
ohtěli pomstíti se poražení pokrokáři v Žišelicích
tim, še kaplenaadali pro nedovolenou prý kol
portáš brožury, kteráž doslovoýmbyla otiskem toho,
co kaplan na obranu cti své sepsal a uve
řejnil dříve v Ú. Východě. U jak te zaplesalo srdce,
pokrokářů s toho, že kaplanori radostnou náledu
svátků Vánočních byli pokazili. Bylť vp. kaplan Janák
na Štědrý den k c. k. okr. soudu v Chlumci
volán, aby © ním: sdo předběžný výslech byl za
veden. Na udání místní školní r. v Žišelicíchk
c. k. okr. šk. radé v Norém Bydžově, octla se celá
věc radikálům nohoslibná u c.-k. krajského soudu
v Jičíně pro přestupek S 23. tisk. zákona. Hlavní
Hčení stanoveno na den 15. ledna v Jičíně. Jak se
však radikálům radost pohazils, o tom dostí brzy —
podrobně! Radikální stromy do nebe až nerostou!

*
» *

K z lasiného kraje. Dne 19. t. m. přišel
do jednoho»zdejšího Kehodu ne podsíni neznám muž,
a představiv se jako podomní obchodník, vylákal na

obchodníka 5 kg. paprikya rovněž tolikpepře, žádaje,aby vyslán s ním bylučeň do jednoho hostiice, kde
vyplatí peníse. V hostinci sice zboží si nechal ležet,

ale sám hleděl uční zadem uuiknouti. Tento však jej
pronásledoval a nechal zatknouti. V podvodníku
snán S0letý Josef Zitek, přislušný do cherského Brodu.
Jmenovaný, jak bylo vyšetřeno, zabývá se stále jen

takovýmito pochody a do Hradce přišel z Pardubické„Cikánky“, kde byl pro podobný podvod zavřen.
Nálezy. Dne 19. t. m. nalezena byla velká brož,

na níž sesazena byla z drobnějších kamenů podoba
ímě. — Dne 16. t. m. nalezeny

byly dvě staré mince, ješ sloužily jako přívěsekk ho
dinkám.

Krádeše. Dne 18. t. m. nocoval ve sdejším jed
Dom menším hostinci obchodník plátnem JosefZáliš
se Stolína. který přijel do ce na výroční trh.

Přes noc ukradl mu nernámí poberta více kusů různého zboží v ceně přes 18 zl. — Dne 11. t. m. 0 6.
hod. ranní ukradli neznámí pachateléz neuzamčené
hostinské místnosti náležející Fr. Křepelové čís. 24
v Trnavě u Kratonoh několik peřin, kabát a j. v.
v ceně přes 50 zl. Zloději zapoměli na místě činu že
leznou týč a zdá se, že ranními těmito hosty byli
cikáni.

Vam í zmrznutí nalézal se vnoci na
14. t. m. J. O. zaměstnaný přidráze. O 1. hod. v noci
vracel se četnický závodčí Povondra z noční pochůzky
a nalezli jmenovaného ve stavu nepříčetném spícího
na zemí v lípkách u Pražského Předměstí. O. byl za

moci strážníka a ponocnéhodopraven na kropáčku,
de po delší době přiveden byl k vědomí.

Kafka stračí povahy. V noci na 17. t. m.
upiloval nějaký zloděj zámek u sklepa hokyně M. Ma
tuškové a vybral větší množství vajec se sudu ve
vápně naložených a mimo to jich as 16 rozbil a po
házel po sklepě. Časně ráno téhož dne potkal stráž
ník zdejšího příslušníha Kafku s košem vajec an měří
do Svatodušní ulice. Týž byl sadržen a podroben vý
slechu, při němž se vymlouval, še košík s vejci dostal
od neznámého muže aby je kamsi donesl. Výmluva
tato byla podezřelou a proto byl Kafka dodán do vy
šetřovací vazby kr. soudu.

$ o
Z Nevého Bydšova. Vánoční stromek.)

Jako kašdoročně tak i roku minulého před svátky
vánočními podělována byla chudá mládež zdejších
škol měšťanských a obecných oděrem a obuví, jež
z dobrotivých příspěvků dobrodinců pořízeny byly.
Příspěvků sešlo se 520 zl. Rozdílení dárků dálo se
v budovách školních po přiměřenépromluvé a nábožné
modlitbě. Poděleno bylo na škole dívčí měšťanské 68
žákyň s části oděvem, s části obuví; na obecné škole
dívčí rozdáno 203 žákyním 688 metrů oděvné látky,
23 párů střevíců, 4 tucty zimních šátků a 4 tucty

unčoch. Na škole chlapecké měšťanské i obecné roz
no 52 párů kalhot, 51 kabátů a 43 párů střevíců.

Kromě toho poděleníbyli všichni ořechy a cakrovím.
Šlechstným dobrodincům odplatiž Bůh.

Z Polné. V poslednímčísle „Jihlavských Listů“ |
jistý pražský kritik v dopive „z Polné“ nadepranén.

chválí provedení „Nového života“ od ochotníků v di
vadie u „Slovana“. Proti tomu nenamítáme nic, všdyt
výkony p. Volence a slečen Pelikánových uznáváme
sami. Proslovili se v témže amysla i ochotníci naši,
čímž ovšem více nestrannosti a lásky ku pravdě pro
jevili, nešli p. dopisovatel do „Jihlavských“, jemuž
smíněných vlastností naprosto se nedostává. Na místě
těchto přirozenýchjiš zásad postavil smíněný ten
barikády neusnalosti, šípy jedovaté pomluvy a kameny
hrubých urážek proti epolku sv. Josefa. Předem opra
vujeme, lež či omyl nevíme, že nebyl to dopisovatel
do „Obnovy“, jenš kritisoval ochotníky u „Slovana“

nýbrš počalipánové s nepřátelského tábora, kteří obmyslně pochybovali a sneuznávali ochotníky spolku
našeho. P. dopisovatel v neomylné kritice odsuzuje

ochobaíky naše naprosto. Ale odkud to, že přátelé
jeho tolik se namáhají, aby naše ochotníky odsoudili?éto okolnosti pološero mozkové p. dopisovatele ne

spokojuje? Ostatně snad celé to nekalé řemeslo agi
tační s plnými jmény uveřejníme a jednotlivce, hru
bým tímto násilím proti nám bojající, ulicí veřejného
mínéní proženeme. „Společnost takovou vám nezávi
díme“ píše p. dopisovatel. Z těchto slor každý slušný
člověk vyčte eprostou neurvalost. Oč jest p. dopiso
vatel cennější, nešli ti mužové práce. A takový člověk
potom mluví o demokratismu, a nechává si nadárat,
že jest svobodomyslný. A ještě připomínáme hošíkovi,
že a nás v divadle byly paní a slečny z rodin nej
přednějších a rodin nejváženějších. Tak chce jak slíbil
jisté paní, p. dobroděj náš spolek rozbíti? Zásadu
proti zásadě. soutéž myšlének a práciproti nám všem
uvésti ještě se ani nepokusil. Mohli bychom podle jeho
methody hned obrátiti kopí a kritisovati jednotlivce od
„Slovana“, mají tam také chyby, ale pro dnes tak ne
Činíme, abychom dokázali, žena vyšším mravním hle
disku jeme než-li on. Ale soukromě mu pošeptáme ještě
něco. Nevínic o duchaplném vtipu o švábech, mohl
by si jej dáti legalisovat, aby nepřišel o autorství,
něco tak švábského nepřihodí se hned. Dále neví on
něco o „Marjánce matce pluku“, neví, kterak jistá
osoba tam byla sřezána až běda? Aleodpustí nám p.
dopisovatel snad, že zarmucujeme zmilitké srdce jeho.
Dále radíme mu, aby nezačínal větami: „kdo viděl
rozličné ochotnické divadlo v Praze . . . .“ zavání to
hlubnou nafoukaností, a skromnost jest krásná ctnost.
i máme v řádcích těch spatřovati bohorovný záblesk

naší moderny, a náš p. dopisovatel řadí se k té du
ševní elitě našich mladých, kteří vždy a všudy více
a lépe umějí a vědí než-li my obyčejní emrtelníci,

nimi u vědomí nicoty v ustrnutí na břicha pa
jící ? Pro Bůb! Lekáme pe a žasneme, jaký to ta

lent mezi námi vzrůstal! Tomu-li tak, pak ovšem
i dopisovatel „Obnovy“ sklání hlavu svojí před osl
ňující září takového kritického genia a chápe jiš ú
plně spravedlivé rozhořčení téhož vybroušeného aesthe
tika s ujištěním, že by nikdy v „Obnově“ svůj vkus
a úsudek o ochotnících ev.-Josefských nebyl pronesl,
kdyby jen trochánek byl tušil, žetakový Nitscheovský
nadčlověk mistrovským.svým pozlaceným perem bude
ho kritisovati.

Z Králové Dvora m. I. (Vyvrácení ne
pravdivé zprávy). V časopise „u. Venkově“v Ja
roměři vycházejícím, byla 9. ledna t. r. již po druhé

uveřejněna nepravdivá zpráva, jakoby zdejší duchovenstvo zakládati chtělo katolický spolek — za po
moci — továrního dělníka V. Pavlíka, jenž asi před
8 měsíci sem přišel z Náchoda, kde z křesť. social.
spolku „Svornost“ byl vyloučen. Aby dalšímu šíření
nepravdivých zpráv učiněna byla přítrž, byl Václav
Pavlík k žádosti duchovní správy protokolem vy
slechnut u přítomnosti tří svědků na purkmistrovském
úřadě, kde učinil toto prohlášení: „Veškeré zprávy
v čís. 1. „Č. Venkova“ ze dne 9. lednat. r. obsažené,

ndp. P, biskupa Brynycha, duchovní správy královédvorské a mne se týkající, jsou v celém obsahu ne
pravdivé. — U ndp. bisku
tudíž o založení spolku jednati nemohl. Na duchovní

správu pro mneod ndp. biskopa žádné peníze poslány nebyly a také nebyla mně slíbena odměna 50
sl. k založení „Spolku katol. tovaryšů.“ Od duchovní
správy nepfijímal jsem k založení spolku žádných po
kynů a rozkazů. Vp. kaplana Adama za předsedu spolku

jsem nepostavil; pědyt ho ani neznám a nikdy jsems ním nemluvil. Dachovní správa, s níž o založení
spolku jaem nejednal, nemohla se ve mně domoci spo
lehlivého agitátora. Ve službách klerikálních jsem
nebyl a proto nemobl jsem z nich propuštěn býti.
Ustavující akci k založení katol. spolku neprováděl
jsem dle návodu duchovenstva královédvorského spe
cielně le kaplana vp. Adama. Také jest nepravda,
že bych pro služby klerikální z práce byl propuštěn.“
— Z toho dopisovatel může seznati, že dle jeho vý
roku nikoli duchovní správa, ale někdo jiný „byl po
řádně za nos tahán“. Úerpal-li zprávy ve společnosti
Kireche a Špačka, nechť se jim poděkuje.

Z Ústí m. Orl. Div. kroužek Sv.-Josefské jed
noty katolických jinochů a mužů pořádá v neděli dne
24. a v pondělí dne 25. ledna ve spolkových míst
nostech pana Ant. Barkmana divadelní představení:
„Nehoda za nehodou.“ Fraška ve čtyrech jednáních
od Feldmanna, přeložil J. St. Začátek o půl 8. hod.
Ceny míst obyčejné. Čistý výnos ve prosněch nemo
censké pokladny.

Z Poličky. (Zprávy spolkové. Umrtí.) Jako
v posledních třech letech tak i letos zvláště připravila
zdejší svatojosefská jednota vánoční hrou čtyry utěšené
večery nejen dětem, ale i dospělým, kteří o hlubokém
a vznešeném významu nejradostnějších svátků roku
církevního t. j. vánočních, přesvědčenijsou. Pořádala
po čtyřikráte na den av. Štěpána, na Nový rok, na
sv. Tři Krále a v neděli po Třech Králích vždy o půl

té hodině večerní, ve spolkových místnostech hru:
ůb „láska“ v jesličkách, kterou pro svatojosefskou

jednotu poličskou upravila příznivkyně slečna Ter.
Ondrlíkova. Nevíme, čemu máme dáti přednost, zdaž
vkasné a krásné úpravě, čili ději samému nebo zdařilé
souhře. Ale jest jednomyslné mínění, že všecko tvořilo
ladný celek, jehož cena na jevišti velikém ještě více
by vynikla. ŽZřelijeme překrásný obraz hodící se na
nynější poměry sociální, kdy zhoubný sociální demo
kratismus svým kalem zaplavaje druhdy spokojené
nivy a násilím chce převrátiti veškeren stávající řád.

jsem nikdy nebyl a s ním



Vidíme chedou nemocnou matku Sáru, jiš vyžistarší syn Šimonprací košíkářskou. Jakkoli jeho láska
k matce jest veliká, přece v srdci jeho převládá ne
spokojenost. Pravý to sociální demokrat, jenš neustále
reptá proti Bohu a majetku. Věak matka stále jej
napomíná k trpělivosti a žehnajíc mu, propouští jej
a mladšího jeho bratra na cestu do Betlema, kde mají
se edčastniti sčítání lidu. Stalo se, že pozdě v noci
setkali se s ři biblickými u stád. Itam vykládá
Šimon program demokratů, ale sbvšní pastýři enaší
se jej mírniti a po zvěstování andělském vybízí jej,
by s nimi pospíšil do Betléma gříti spásu světá. A tam
vida chudobu Boha Syna, učí se znáti velikou cenu
pokory a chudoby, odhazuje od sebe předpojatost de
mokratickou a spokojenost vrací se do ardcejeho. —
Provedení jednotlivých úloh bylo velmi zdařilé, ješ
četné obecenstvo hlučným potleskem odměňovalo. Úpra
va jeviště a krojů, jak svrchu řečeno, byla skvostná,
oč největší zásluhu má p. Burghard Šimáček, jenš

přestávky mesi jednotlivými odděleními s dítkami vyplňoval hrou na harmonium a zpěvy vánočními. Čištý
výnos posledního představení věnován byl chudé mlá
deži školní. Dne 81. Jedna pořádá jednota v sále „na
Střelnici“ věneček. Vstupné host 80 kr. a činný člen
50 kr. Na to v době nejbližší konati se bude v míst
nesti spolkové divadelní představení „Sokyně.“ Zdař
Bůh! — Letošního roku opět některé zdejší obětavé
dámy darovaly pro spolek Ustavičného klanění se Nej
světější Svátosti Oltářní 23%zlaté, začeš buďtež jim
erdečné díky vzdány. — Dne 12. ledna t. r.o půl 5.
hodině ranní zemřel náhle v 55. roce věku svého p.
Josef Sulkovský, c. k. berní, který byl též před ně
kolika roky v Hradci Král. při tamním berním úřadě.
Pohřeb konán byl v pátek s četnou kněžskou agsistencí
na hřbitov sv. Míchala v Poličce. B. I P.:

Z Miletína. (Chrámová hudba v Miletíně.) Je
to věru píle železné vytrvalosti a při tom jemné ušlech
tilosti, sjakou pěstuje p. J. Bidlo, řídící učitel v Mile
tíně chrámový zpěv. Jda často přes vnější obtíšné
překážky, obětuje avůj volný čas, jehož je bestoho
pro něho poskrovnu, ušlechtilé práci: vypěstovati
z mladistvých, něžných hlásků síly jadrné, zdárné,
vydatné pro chrámovou hudbu. A věru, během let,
v nichž působí jako řed. kůru v Miletíně, podařilo se
mu vypěstovati znamenitý dorost, s nímš mošno se
jiš něčeho odvášiti. Měli jsme příležitost poslecbnouti
na Boží hod vánoční krásnou měi od Fr. Witta (Op.
11. b) a můžeme p. řídícímu s potěšením gratulovati
k tak pěknému provedení. Rovněž vložky od Fr. Hrušky
a J. Fórstra byly zdařilé. Je to až překvapující:
v malém městečku, v kostelíku malém alyšeti měli
velké váhy umělecké a zdařile provedenou. Proto
vzdávám zasloužený obdiv oné pronikavé práci, onomu
úsilí tamnějších Pp. kněží a zvláště ředitele kůru, ješ
přivedlo obyčejný primitivní venkovský (někde i po
kažený) zpěv a vkus k netušenému rozkvětu a zna
menité výši a prospělo nejen hudbě církevní, ale
j Oduševnělejším zábavám společenským světským.

Z Police m. M. Předešlou sobotu doprovodilo
město naše ku broba muže «ice prostého, jejž svět ne
zahrnol bohatstvím a slávou, jenš však tím bohatší byl
v Bohu, a jejž každý ctil a miloval. Odešelť v něm opět
jeden z těch starých poctivoů, jakých svět náš nyní jiš
jen málo má. Muá ten byl Frentišek Bohm. kmet
J7tiletý, mistr s.ustružnicbý a starší sakristán při polickém
chrámu Páně. Byl to atařeček véru srd © slatého, sine
ira et dolo, jenž nikoho slovem nesarmoutil, ale, kde
mohl, keždému s ochotnosí posloužil. Sám hrosným p
žárem města před lety věeho jmění zbaven s jen holý
život zachovav, nesoufel, ele ve jménu Půně znovu p a
covati počav 00 soustružník různé potřeby pro sdejtí
chudé tkalce hotovil, i snám by] věbec jako pracovník
levný a svědomitý. A přece i ztohoto skrovného výdělku
svého hojně nuaným udílel, ole všdy tak, aby dary jeho
v skrytě zůstaly. Po 40 let věrně a horlivě chrámu Páně
sloužil, maje všdy péči největší o slévu domu Božího.
Při tom chovel k duchovním stále úctu velikou, i ve
vysokém stáří hotov vyhověti přání jejich koždému. Zby
tečných řečí ovšem nikdy nemiloval, ale každé slovo jeho
váši'o. Bylť povahy tiché, skromné a sbožné. Vroucné
uotíveje vždy Bodičku Boží, od útlého mládí koždého
roku až do smrti své k milostnému obrazu jejímu do Be
dalekých Vambeřic potoval, mimo to po 19 let v domácím
chrámu Páně oblíbenou pobošnost májovou konávaje.
Zvláštním psk milovníkem byl čtení zbožného. Jena sám
zapsán ode dávna « Dědictví Svatojanské 1 Václavské a
zuálechťuje erdoe své ve „Škole Božského ardce Páně“,
denně svým domácím v určitou hod'nu ze života svatých
a Písma předčítel, jakož vůbec domácnost jeho čistotou
mravů, prostotou a. sbožností byla dojemným obrazem
rodinného života staročeského, jejž náš nebožtík dle tradie
po otci zděděných jakoby nynějšímu pokolení v neporu
šenosti chtěl dochavat. Pro tyto otmosti těšil ne též úctě
s lásce svých duchovních, kteří ne tak a'užebníka, jako
spíše přítele a rádce v něm opatřovah. A protoi odchod
jeho zarmoutil všecky, kdoš jej znali, velice. Odpočívej
tedy sladce, praoovníče věrný, památka Tvá mezi námi,
jimě jsí tak ochotně s'oužíval, i mesi našim lidem potrvá
djonho u věrné paměti! B. K.

Z Přelouče. 17. Jedna b. r. vsdělárací katolický
sociální spolek Svornost pro obres přeloučský pořádal
divadelní představení ve prospěch krejoarového spolku ku
vyváření polévky v době zimní pro mládež na školéch
zdejších. Obecenstvo již od 6. hod. večerní valilo se do
divadla, by se pobavilo a zároveň přispělok tak šlechetnému
účelo. Místnosti Jedva stačily; p. pokladník i regisenr
mobóu býti zase jednou náležítě spokojeni! 81. Magd.
Šoltova «Přelouče a sl. Jabana Hejslerova s Týniště s p.
Vavrouškem a Lindnerem seč byli se přičinili, by palma
večera sí dobyli. Slégp.jim! Že iostatní sterší již ochotníci

ne»ůotali sa mind jroaní se samo seboa! Látovatísluší, že sotva p. Vávrcušek= Něm. Brodu v Přelovčí
sdomácněl, sase sž do Gumpendorfu u Vídně byl nucen

odcestovati. a ho nemalá pro naši Svornost! Nechf
lepší »nsd los tem jej » jehož je boden a saslubuje.
Zdař Bůh! — 30.1 pořádán bade pler od poddů
stojsíků 1. švadrony 8. pluku dregounů. Vstup jem přo
Bvené s začátek v 8 hodin vsále „u braloviče Radolfu.“

— Sotva byla kuchyň provyvátení polévky vdobě símní
pro 177 dítek otevřena4. Jedna, 1). lednajiš můcila býtí
savřene a to pro vyskytauvií se osýpky, spálničcya záškrt
mezi mládeží školní, obs-láště v 1., 2.Cp 3. třídě obecní
zdejšídko'yrotstonelasedesáté čásí všechdětí 620(62),
ž» byla zdejší ókole úředně savřena avyvčování na čas
přerušeno. Několik dítek té zemřelo. Školní vyečování
060sase obnoví dle doslechu 25. ledna b. r,

Z Chlumee m. C. Dobročinný spolek „Alšběta“
ku st'avov ní chudých školních dítek v zimní době po
fedal obudým dátem v neděli dne 3. ledna t. r. v botelu
„Liverpooi“ — venoční stromek. Při této elavnosti měl
jednatel téhož apolku důstojhý pen katechote Váeiev
Kysela dojemnou promiuvu načež sopůly šákyně 5. třídy
udejší školy dívší dva důkladně slečnou učitelkou Annou
Jemkovokou dvojhlasné natvičené sbory, totiš: „Ositelé
dítě“ ea„Vánoční otrom“, jichž přednesenína velmi delné
posluchadstvo blahý dojem spůsobilo; šáci pak úkoly
měšťanskésasp veli píseň „Štědrý večer“; mezi zpěvy
přednesla Fraatidka Řshova, žákyně 6. třídy, pěkně béseň
eDva andělé“ a šák 3. třídy T. Šmid báseň „Ujesliček“.
Když konečně jedna žákyně vzdala bssní diky jménem
«bdsřených,přikroňenok rozdílení dárků, čímž drjemná
tato slavnost okomčens. — (Celk-e podělenochu .ých
školních dítek 187; s těch poděleno oděvem. obuví,
pečivem a ovocem 113, ostatním se dostelo toliko pečiva
a ovoce. — Ku sdaru této slavnosti přispěla mimo jiné
šlecbetné dobrodiace a přísnivce spolku jmenovité vysoko
rudá paní hraběnka Zd. Kinská, ktera saslula spolku na
sVvándní stromek“ 100 sl. — Při této příl žitostí budiž

otknuto, že spolek „Alšbět-“ ku stravování cbudých
olních dítek zahájil třetí roční svoji Činnost dne 5. pro

since m. r., plně svůj úkol ochotně; týmě dnem počínaje
poskytuje obad)m šk. dítkám denně 80 obědů a to všdy
polévku © přízrm. — Jest opravdu © podivením, 00 Ise
i v mslém městě jako jest Chlumec spojenými silemi
dosíci. Místnosti, kdeš se vaří a dítky stravojí, propůjčila
přotektorka spolku vysokorodá paní braběnka s Kinsrých,
tež opetřila místnosti ty potřebným nábytkem a nádobím
a darovala k palivu 6 m. dříví. — Všem, kdož o zdar
vánočního stromku se přičinili a vůbec spolek „Alžběta“
bmotně a mravně podporojí a tím na vmenšení bídy
naší chudé školní mladeše podíl mají: „Zaplať Bůh !“

Literární novinky.

Pietas. Sbírka básní P. Sigism. Boušky. („Bá
snických Obszorů katolických“ č. 4 Nový Jičín. Stran
154. Cena 1 21) Dnešní dobou jeme zaplavení básní
ckými publikacemi, takže málo kdy vzbudí některá
básnická sbírka větší pozornost šernalistiky a čtenář
stva. „Pletas“ Bouškovu však nelze přejíti mlčením,
přdtoše není dílem tuctovým. nýbrž znamená novou
hvězdu na básnickém katolickém obsora v Čechách.
Ky básníkům katolickým. Dvořákovi, Lutinovi a Ban
lahtovi řadí se důstojně P. Bouška, jehož umělecká
činnost jest po několik let jiš české veřejnosti známa.
Básník váhal vydatí sbírku tuto, protože pravý umě
lec dbá přísné aatokritiky a neodváží se vydati pod
svým jménem slovné hříčky okamžité nálady. Booška
však má vlastního doznání k poesii a k umění úctu
tak velikou, fe sám sebe za bá-níka nepokládal a
vydal knibu teprv na doléhání svých přátel, kteří
básnický talent Bouškův znali. Vábání básníkovo bylo
však bezdůvodné, protože sbírka vydaná jest tak bez
vadná po stránce formálné, že řadí se vůbec k nej
lepším sbírkám, jež v jasyce českém vydány byly.

pádný důkaz, jak bohatým zdrojem pro tvorbu básni
ckou jest učení a šivot Církve katolické. Do podrob
ného rosboru jednothvých básní se nepouštíme, pone
chávajíce úkol tento odborným časopistům, ale vyslo
vujeme přesvědčení, že nebude mnoho příčin k vý
tkám. Sbírku odporučojeme vřele, neboť nesmíme
jenom naříkatí na špatnou literaturu, ale musíme také
šířiti spisy nezávadné a při tom přece vysoce umě
lecké. — 1.

Slavným farním jednotám cyriliským v diecési
královéhradecké jakož i všem přátelůmposvátné hudby
budiž vřele odporučen: „Crill“, časopis prokatolic
kou hudbu posvátnou v ách, na Moravěa ve
Slezsku, jenž za redakce Magr. F. J Lehnera započíná

zasíjá se redaktoru na Král. Vinohradech. Ročně vy
chází 18 čísel s tolikéš hudebními přílohami. Praktic
kou cenu tohoto časopisu lze poznati s právěukon
čeného ročníku XXIII. Obsahuje zejmena nanejvýš
poučné listy prosluléheknére benediktina s kláštera
emauzskéhov PraseP. Albana Sacbleitera v 10 číslech
o římském chorálu.. Snašivý jednatel Obecné jednoty
cyrillské P. Emilian Paukner ve 4. číslech odpovídá
na otázku: „Kterých předpisů církevních dbáti má
ředitel kůru v různých dobách roku církevního.“ Ve
3 číslech uveřejněna jest přednáška, kterou zasloužilý
cyrillista P. Method Nývltpřevor šelivský konal při
valné hromadě farní jednoty cyrillské v Želivě. Mimo
to přináší „Cyrili“ nekrolog bohužel předčasně zemře
lého ředitele cyrillské školy, kterouž vydržuje Obecná
jednota cyriliská v Praze, Frant. Chluma, jenž stálý
pomník postavilsobě výtečnou Cyrillskou školou zpěvu,
jež došla druhého vydání. Ve třech číslech vylíčen
průběh eyrillských exercicií, které konány byly loň
ského roku v Hořicích.Dále jest tu článek: „Čírkevní

zpěv v biak. semináři královéhradeckém a pololetníouška s něho.“ Skoro celé poslední číslo věnováno
jest seznamu premií Cyrillakých sa rok 1896, na něž
nároky mají cyriliské jednoty farní za své příspěvky,
ješ odvádějíObecné jednotě cyrillské. Dle stanov jsou
totiš povinny jednotlivé jednoty odváděti Obecné jed
notě cyrillské tolikrát 10 kr., kolik platících členů
čítají. Z obnosů těch jedna třetina zůstává Obecné

„sa obnos pak druhých dvou

třetin jednoty si volí některé z výšeuvedených proznií|Sesnam tento obsahuje: a. Kůih h i b. skladby
mešní I. starých mistrů, II skladatelůdomácích, c.
Jiné skladby liturgické, d. Zpěv obecný, ©. Zvláštní
spisy týkající se posvátného spěvu a hry na varbapy,
f. Skladby mešní i jiné cizích skladatelů. Všude udán
auktor, nakladatel, cena, pro které hlesy skladba jest
slošena, sda = průvodem varhan a jiných nástrojů,

neb bez něho a konečnězda skladba se hodí prosboryslabé, prostřední neb dospělé. Vítaná to pomůcka při
zakupování hadebních skladeb! Mimoto jest zde boj
nost výročních správjednotlivých jednot cyrillských
a četné dopisy. Z ecké diecése uveřejněny tu jsou

výroční vy diecóésnijednoty vHradci rálové s
farních jednot v Holoblavech, Jičíně, Želivě, Hořicích,
Habrech, ve Velké Jesenici a v Německém Brodě. Do

jey přinášejí zprávu o cyrillakém koncertu v Hradci
rálové, o pěstovánícírk zpěvu na gymnasii a ústavu

pro vzdělání učitelů tamtéž a v Kutné Hoře a o círk.

zpěvu v Kopidlně. Jsou tu dále třifenilletony od P.
m. Pauknere. Hudební příloby podávají hlasyku4blasé mši: „In honorem B.Marine Virginie“ od J.

Cainera dále ku ahlasé mši téhož skladatele: „In ho

| soremDomini nostri JemuChristi“ paž I keměiis honorem S98.infaatio Jasa“ od J. E. ky a
konečně 50 krátkých předeher v církevních toninách

ro varhany neb harmonium od téhož bomeponisěTPri poměrně nepatrném předplatném jest tedy o
Cyrilla“ zajisté bobatý a rozmanitý. Při všech svých

dobrých vlastnostech jest však časopistento příliš
málo znám a proto podali jeme zde podrobněji jeho
obsah, bychom přáteleposvátného zpěvu naň upozor
nili. Kéž by řádky tyto přikpěly k tomu, by se časo
pisu tomuto dostalo hojně nových předplatitelů, by
takto nezištnému a neúnavnému redaktoru jeho dostalo
se zaslouženého uznání a byla mu poskytnuta možnost,
aby ku prospéchu budby posvátné časopis svůj mohl
ještě více zdokonaliti.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezhářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
Zaslanou nám sochu jeme obdrželi neporu

šenou. Jest skvěle vyvedená a co nejnádberněji
polychromovaná. Vyslovujem Vám následkem toho
nejvřelejší náš dík sa provedení této sochy P.
Marie Lourdské a přejemVám, by Jste
hojného odbyta sobě získal. Cbci spravedlivý zá
vod Váš a to s dobrým svědomím všude eo nej
Jépe odporučovati, jak ostatně Vy tobo pisou
měrou zaslubojete.

Josef Pirkl.
Oberjockladorf 4. srpna 189%.

7 (Zesláno.),
:

Velecténýmpp. účastníkům ch
jet v rřjpřvríh“ kaaana|

Lze s důvěrou za to míti, že símě zasoté sa
příležitosti cyrillských exercicií v Hořicích v půdu
dobrou jit vzklíčilo a na přemoohých místech
počíná jiš přinášeti zdárné ovoce. Velectěnípp.
účastníci exercicií by se v úctě podepsanému vel
mi zavděčili, kdyby mu podali zprávu o tom, co

uplynulý pro zvelebení po
svátné hudby ve farnostech Svých učinili. I
osměluje se jich zdvořile šádati, by Sobě neobtě
žovali dotyčnouzpráva jemu laskavě zaalati. Již
napřed za správy ty zdvořilý dík vzdává

uctivě oddaný

Dr. Jos. Mrštík,
předseda diecézníj eyrillské

bě vHradci port

Tržní zprávy.
", V Hradoi Králové, dne 9. Jedna 1807. 1hl.

TŘenice sl. 6.90 sž 666, šíto sl. 6.15 až 6.40 ječmen
sl 4-10 ož 4-50. oves z). 276 sž s —, al 0
aš 0"-—., vikev sl. 4 90 až 5-—, bréch sl. 8— až 0(—,
čočka sl. 13-— ož 18-—, jáhly s). 9.— až 0-—, krop al.
8. —až 21.—. bramborů si. $.— až 2 20, jetelového s0
mínka červeného sl. 37-— aš 82'—, jetelového semínka
bílébo sl. 26-— aš 34.—, jetelového semínka, úvédakého
sl 32 — hž ——, máku.sl. —— aš V0— olejky sl..
—— až b-—. Iněnéhosemeje sl.6 — až O—, 100kg.
žitných otrub zl, 6-50, 100 kg. pěeničnýchotrub sl. 5—
1 kg. másla čerstvého sl. O'8() až U90, 1 kg másla pře
vařeného — —, 1 bg. sádla vepřového sl. 0-80, 1 ký.
tvarohu 18 až 14 kr., Jednovejce 3 a půi kr. kopa okurek.
sl. O— sž 0 —, kopa zelí zi. $-— aš 3.20, kopa drobné
sěleniny sl. 0:60 až 1.40, hektolitr cibule: sl. 1:00 až 110,
bečka jsblek z', 0-— až O— bečka brušek si. 0.00 až
000. bečka švestek sl. —-— aš ———— Ne týbodní a
obslní trh dra 16. Jedna 1897odbývený, přivešeno bylo:
hektolittů pšence 871, žita 390, ječmene 361, oves 172
psesa —, vikve 10, hrocbu 4, čočky 000, jabel 10, kroj,
12, brambor 106, jetelového semínka 14, Iněného semínka
7, olejky —, máku 0, okurek —— kop, zelí 25 hoj.
drobné seleniny 3v6 kop, cibule 61 bektolitrů jeb'ek LB,

Prodá se
Seětosorz r. -1878—-92.po 4 zl., Osvěta z r.
1871—86. (díl 1.—16.) po B zl, spisy Jana z

Hvězdy (31 1.—3.) 2 sl. 50 kr., spisy Čelakovského (dil 1.—4.) 2 al. 50 kr., W.Scotta „Leben
Napoleona“ (díl I.—9) 1 ul. 60 kr., Andreův at
Jas (10 sešitů po 2m.) za 3 sl. Všecky spisy jsou
zachovalé, z části nerozřězané, Bližší ad mi

2.0 nistracet. L- bu ©



DRUŽSTVO
na zužiťkování OVOCE

vHradci Králové
prodává ve svých místnostech pod pekárnou od

10 1. počínaje

vinný ocet ovoený . I. a 15 kr.
slivovice. 4. .úlaldal

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.

„ČASOVÝCH ÚVAH“
vyšla čísla:

L Náš program.
2. Radikalismus a kleri

kalismus.

9. EncyklikaLvaxm
O otázco dělnické.

=83

»Časové úvahy« uveřejňují pozoru
hodné práce nové istarší, aby vnikly
do nejširších vrstev katolického lidu.
Obsahují průměrně 2 tiskové archy a
prodávají se jen za Cenu výrobní.

Celoroční předplatné i s poštou
so kr., jeďnotlivá čísla stoji 4 Kr.na
4 výtisky pátý výtisk zdarma a franco.OC

Politické družstvo tiskové

V Hradci Králové

vydalo druhé vydání spisku

Učle se z dějin.
Slovo Knaši mládežíod starého vlastence.

Testo krátký přehled
dějin českých dostati lze

v biskupské knihtiskámě

ČO „MK3 M ČK33Al
Ra

Poznámka: Často žádaná brožura

Nejlepší©
slováckou |

slivovici
horovičku

KA AMEKEAAKA A

©

pravé

vyňaté modlitby mešní, jež lid při měi sv.
tiché společně nahlas modliti se má (Vy
znávám, Věřímv Boha, Přijmiž sv. Trojice...
atd.) dostati lze na lístcích 8% tímto pí
smem tištěné 100 kusů za 60 kr.

Biskupská Knihtiskárna.

AKAAAX

ě LudvikNejedlý
dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v H“adel Králové

odporačaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do.
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
Juji obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
požádání ochotné vypracují a rozpočty předloží.

Ex offo

křestní listy
jsou na skladě bisk. ti

skárně40kusů.(kniha)za
80kr.

NavštivEDkY |.
ad60kr. výšenabizi

Biskupskénfhtiskárn

vlněnýchlátek
Z čloté ověl viny

doporučujena podzimní a zimní obleky, haveleky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukovický v Humpolci.

Vysnamesán ma semeské jutilejní výstavě v je, stříbe.

medeilií obchodní komery šívnostouské, vPlověls stát.
medailí brons. :

Vzorkyzdarma afrenke.

SOSOCSenoSononánů

ý diplom.

nejlepším jedině

specialistů v kožních nemocech.
Kus za 5 kr.

Telefonické spojení.

Moor000000000000000000
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hodinky
zlaté, stříbrné, niklové a ocelové jakož
i veškeré nástěnné hodiny do salonů, kance
lářů, kuchyň a hostinců. Budíčky u velkém vý
běru dobře a přesně regulované se zárukou od
jednohodo tří roků. Weškeré zlaté a stěí
brné výrobky zboží granátového- z nového

stříbra doporučuje za velmi nízké ceny

Josef Šteffek,
závod hodinářský a zlatnický

v Hradci Králové,
velká podsíš, č 145. proti hlavní stráži.

Veškeré správy hodinářské jakož i zlatnické
se přijímají a vyřizují Co nejpřesněji za ceny po
měrně levné.

O00000000000000090009
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Právě jest vydána:

MŠE F-DUR
pro smíšený sbor s průvodem varhan

a malého orchestra.

WISSA F-D0A
ad guatuor vo:es jnaeguales ořgano atgae parva Or

chestra comitante.

SložilFr. Picke. Op. (7.
Partitore, varhanní hlas, hlasy nástrojové a zoěvné 8 sl.
netto; zpěvné hlesy a hlasy smyčo. nástrojů po 15 kr. netto.

Prvé vydání tohoto díla (pro smíšený sbor s prů
vodem varhan, za 2 sl. 60 kr., hlasy 16 kr. netto)
potšalo s neobyčejným úrpěche m připrovedeníjeho
na četných kůrech v Prase, na tenkově, v Solnohradě,
v Subotiči v Uhrách, ale i v cizině, jsko na př. ve
Vratislavi, a j. Skladetel upravil nyní k četným přá
ním mělsvoupro malý orkestr, totiž dva hoboje
(neboklarinety), 2 rohy, emyčcové kvintetto a
varhany neobl. 3 posouny a tympgeny. Zpěvné hlasy zů
staly nesméněny. V této podobě jest měe tato jedí
ným dilem svého druhu, spojojícpři své snad
nosti v provedení i oeobyčejnou efektnos
a hodí se tak ku všemožným příležitostem.

„Hlídka“ benediktinů rejkradských píše v č. 4.
r. 1896 na str. 295 doslovně: „Měotaďí v čistě církev
ním elobu pracovanábadiž doporu ana peocvičenějším

kůrům,které mejídobrého varhaníko.Pěkná a vděčnéokladba ta susloužíopravdu, aby Ra našich ků
rech zdem

Nakladatel FR. URBÁNEK, český knihkupec
v Praze, vedle Národního divadla.

—kj Prvý český závod hudební. Gs—

"
Advokátní kancelář

SUDra.

ŠTĚPÁNA PISOHERA
advoháta

v Hradci Králové

nachásí so od nynějška v nárož
ním domě č. p. 280. p. professora
Beránka (první dům u pražekéhomostu)vI.poschodíi |iu s
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Vydavatelstvo: —

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adrosujteš
pouze:

Obnovav Hradci Král.
Předplatné

Nacelý rok
na půl roku 
načtvrt roka.

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštou 8 kr.

uherská, rakouská,
dalmatská, istrijská,
sladké ausbruch a malaga

v nejlevnější ceně doporučuje

v úctě nejhlabší

Arnošt Jiřička,
v bývalé Tobisově vinárně.OS a.

s u

„ ně-Nádherné dary! %

| Obrazy

MADONNY

a KRISTA
krajiny a všechny drahy nejjamnějších
obrazů v největším výběru, za ceny naj
mírnější v závodě zrcadel, obrazů arámců 2g

JODEFA KIESLICHÁ,
v Hradci Králové

8 pražkáulicevedle-Hotel Merkur.

See? ČCSEEKAM1OOŮLLL
tráta vlasů

a tvoření lupů
se pod zárukou jedině jistě

zamezí

a

OAKAENANANANANA

"
"de
-4

| J. Beyšovce v Jičíně.
* Cena láhve 6 ochrannou známkou 1 sl. při 3 lahvích

franke na dobírku, neb lépe proti pošt. poukámcos3 zl.

“ - Sklady v lepších tneterialních obchodecha holičekýchvodech.

AOU.-OÚÚOÚ..

—bbo.
AMorníhoSelen.— 27"

rozloučení sl. zastupitelstvu, cl. učí
telstvu s dílkami školními, jakož
: všem sl. Jelenským spolkům, dd
vám takto všem: s Bohem!

František Vacek,
bývalý farář Jelenský, nyní děkan

v Ronocě.

-B©BBB2PBPO

(3)

=

vé
na

SRB-Kdobě

dovoluji ai octivě doporaěiti ,

cesty v relicfu řezané neb lité, polychromované
zlacené půdě v slohových rámcích. Becky

„Vokříšení“.
Fotografie a nákresy jsou k diopoolel. 

V hluboké potě «ddaný

Josef Krejčík,
viPraze.

čina třída č. 24.

o00000000000000000000000000000

prlog 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.

Zároveňodporučímgvětladověčných
lanp 7dnůhořícíavšeobecnězanej

lepší uznaná.

Josef Pilnáček
w Hradoi Králové.

Závod voskářeký „u Albersů« založen r. 160g.

0000000000000000000000000000

O00000000000000000000

4 442nee le
JAN HORÁK,
. | soukeník
V RYOHNOVĚ a K.

- SRB“ nabízí na dobu zimní ly
„P

Rnčteš učinili jen malou objednécku
na skoušku! :

ORP“Vzorky mapožádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákezníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby mi i dále důvlru svou věnovali a slibuji vědy
vzornou, poctivou obsluhu. —

-=

1— u.
175,
1- o

Í čampakoké (cidremouseex) I lite po

v soudkách s přiměřenou alev
nabízí

J závod na zužitkování ovoce i

JUC. Jos. Tomášek
| ve Vysokém Mýtě. |

Vzorky sdarma a franko. (1) E

„Umělecký
zavod
malbu

na skle

kMLD,
Brno.

Bpeelalní závod
pro malbu oken.

chrámových.
Sedmkrát prvními
S cenami vyznam..

Vzerniky k na
hlednutí franke

b

Ceny mírné

sice veled. P. t. duchovenstvuadůst. p. Jarosl. Horé
kovi, zámeckému kaplanu ve Smiřicích sa dojemnou řeč pohřební, důst. p. Janu Karáckovi
expositu v Libřicích, velebným pánům Frant. Hendrychoví kaplánu v Meziříčí, P. Frant. Po

ru,
učitelskému, drašičkám a mládeneům, účastníkům šírého okolí zvláště Jesenice, Josefova. See
stovic a Velicbovek; srdečně děkuji dárcům věnců, velectěným rodinám Bartoškové ze Sméřic
a Špačkové £ České Skalice, velectěným pánům J. Donátovi a J. Elsnicovi, majitelům firmy
G. Iitrich, c. k. dvorní obchod v Praze, velect. p. Aloisi Miškorskému v Prase, velect. paní

X. Černohorské v Praze, dík srdečný vzdávámB. Bed. Bartoškovi ml. zeSmiřic za obataráníp. MUDr. Em. Malému lékaři v Papdubicíchza úezištnoa občínvou péčí po čas

„052 „BaplaťPán Bůh všem“ Oro

Jménem truchlících:
Dítě Josef, :- V Jásené, dne 17. ledna1807.

: : kaplan ve Semidarech. —

„ee
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(| Číslo 98.

k-volbám do nové říšské rady jsou
-pa tea čne sóložitontí nejdůležitější. Posoudivše
„JB dřívo význam těchto voleb, podáváme v má
sledujícím delší výňatek z obsáhlého pastýřského

„ jejt za příčinou voleb vydali právě rakouští
-eroibiskopové a biskupové. 1.
- V úrodé se prarí:
+ Říkoká,radajest po čtstiletéčinnostiové
„Ponpuáténa; stojíme před movými volbami, kteréž

za několik neděl mají vykonati. Národové ra
mají sas odervzdati své „ abyjimi

:oanačili muše, které chtějí míti svými zástupci
v sboru,ženš bade spolu rozbodovati
» u a neblahu říše.

Tyto nastávající volby badou však obsvláště„důlešitya výzamay,ato proto,šepoprvéjsou
-k volbě vyzvásy i ony třídy lidu, m ústava
desed práva volebaího nepropůjčovala. Srrchovaná
. těokto voleb ve svědomí zavazuje más,
vaše vrchní pastýře duchovní, abychomse znova

„sa vás obrátil několika velepastýřskými pokyn
„8 vás poučili, jaké povinnosti máte jaho voličové.

i abychom k vyplačaí těchto povinností vás po
| Říšská rada je zakonité zastupitelstro ná

„podů. S-al eo koruna rozdělila o moc zákonodár
mou. Bez jejího svolení nedáse říšský zákon;
bos jejího oahrálení vláda nemůže nových daní
vybírati, nových vydání činiti. Blaho veškerého
du, opatraý a rozumný pokrok v zákonodárství,
„edetraadní závažnějších zlořádů, pokojný.rosvoj

nábošenského, národního a spol nského šívotanár »dů,všeckoto na snýšlenía jedaání říšské

jak aleš: U SDokolnosts dostatekdokazuje,ležito jest, veličové svý povísmosti do
stáli a dobře volili Kašdý svědomitý volič musí
sobě předetaviti stav a potřeby lidu. zlořády,pod

O
© (FEUILLETON.

Rokytí.
Natrhal do hrsti Fr. Kohout

IX.Náš „pan“ policajt.
Už je chudáček oydí na pénsi. Shřbila se

jo merciáiní postava, vyhesl oheň jeho-blesky
"metajících sreků, sbělely a scuchaly se vousy, ko
lesa 6e podlomila s ruce se rozetřásly. Ale měli
jste be viděti ještě takhle před desiti patnácti

rohy,Ke —(o býljíašíchlapík|se vypnul na našem malém, bh
diááděném A vosko.
vané kníry, a když vykročil rázně do předu, třáslo

-se všecko srovna hrůsou. A cožkdyž tekble spustil
na nějakého toho »fechtujícího vlastence!« My
blue! Bemohli jsme se dosti vynadívati, ačkoliv se
strachem; nám tetelila se duše, kdyš rozevíral dvéře
obecní ošupky«, aby tem jedním mávnutím ruky

pomohl nedobrovolnému nocleháři. Dovedljsem
„9 v pozdějším věku, představuje si našeho Ba
toela dobře vysvětliti vzdech Hedfičkův: +Bože,k
jsem policajtemi« Mimochodem řečeno, byl to můj

ideál za blských dnů mé mledosti býti Baštovu.
Jak já bych byl mastil takhle kluky ve škole při
veřejné czekuci.

Ale ten zub času htyše do všeho. | Vlestné
„u Bašty ta nebyl ani zub času, jsko to byl sčartův
bkér« — kořalka. Přinesl si tu náklopnost k nf

„jiš z vojoy, ale dokud byl při síle a něco snesl,
nebylo na ném bned tak něco zaáti, až na ten
prožluklý nos, ale když la leta a ubývala síla,
pořážela Ho ta »rasovinka«, až ho porazila. Nemohl

chudák! Zkoušel to všelijak si jí od.
vyknouti, ale co to bylo všecko platno. Mohl si
úěkělat předsevzetí, žid mu ho vždycky

zezáril; obyčejné když si ten dobrý úmysl udělal,
ev kotalné nějská rvačka mezi pobudy a

tem jako jediné rameno M..ské spravedlnosti
| dělati pořádek, neměl mrcha žid nic jiného

za Odiněru, než Štemýrifnějaké skořilité«. A tak
bylo po- věeor!

F
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kterými úpí, e nebespočenetví, která mu brosí, a
podle tobo volíti muže, kteří uetoliko dobrou vůli

pan nýbrí i schopni jsou blaho lidu podporovativ
Už tyto vlastenecké úvahy byly by dostateč

ným důvodem pro to, aby vám vaší vrchní pa
stýřové duchovní při vykonávání tohoto práva ob
časského radou byli nápomocni. Než máme ještě
Jinoa příčinu, ktorá nás takořka sarazuje, aby
chem vás poučili o vaší povinnosti voličské.

Vědyť vliv zástnoců lidu na říšské radě ne
vztahuje se toliko ná obor státního a občanského,
nýbrž také ma obor náboženského, ba i církevního
života. Neboť maše ústava přiděluje říšské radě
právo, aby ee radila a rozhodovala o celém roz

sáhlém oboru výchovy a vyučování, ano i 0 po
měru církve k státu a o zovnějších záležitostech
elrkevních. Může-li však pastýřům církevním býti
Ibostejno, pojedná-li se o těchto otázkách s od
bornou znalostí věcí a v duchu církevním, či s
předsudkem, s nevášností nebo dokonce 8 me
přísní? Zdaž jeme nemusili skusiti, že se tu v mi
nalé době staly osadné přehmaty, jejichžnásledky
netoliko církev, nýbrž i státní řád bolestné mese
Je tedy nesmírné důležito, do čí rukou vložíte
tak závažný úřad,jako je mandát na říšskou rada,
úřad, na jehož spravování mají také záviseti nej
světější vaše záležitosti. Nemůžeme tedy pomi
mouti povinnosti, několika slovy napomenouti vás,
abyste své právovolební tak vykonali, jak toho
vymabá b
všech vašich .

V daším připomínají se „ jimiž co
( řiditi katolíci v zastepitelských cha jež

byly již ua příležitosti posledního všeobecného
6 katolíků rakvuských veřejně prohlášeny.

m uvádí se, že základem štěstí a blaba
národů jest nábošenství, o něž nemí zajištěna péče
zvláště v obora Školství; velé vyučování, celá vý
chova ch díték másí se stavěti na pov
mém sákisdě katolické víry, musí býti provanuta

Inu, starý voják....
Ač si z vojny přinesl takovou necnost, ne

pro něbo krásnější chvilky, než mohbli se rospo
vídati o tom, když byl v tej Netaliji. Tehdy oživla
V mém všecka ta stará vojenská krev, jako, jek

pochod. Oči se mu zabfýskly, vousy zježily, prsa
%e vypnula tak, že to až dunělo, když dokazoval,
buše se do nich, jak beali turmem na Serdynce.

-| sPotvory lešely oni vém za desem, víte tem
jsou lesy, tady takové nejsou k vidění. Stromy,
Ro desat nás ho nemmthlo obejmout, e jeden jako
drubý. A my leželi pěsd lesem.Já s Josefem Hru
bejch, no byli jsme šlofkamarádi, Běh ví, kde teď
je, ale dosvědčil by vámi to, stojíme na varté —
u samého lesa. Povídéme si tak, eby oám utekla

chvile. « : ,
vAle vždyť ma stráži se nesmí mluvit«
s3mí. oesmí, my ci povídali a dost. Cikáby

spívali, víte to jsou tekoví brouci, je to jako

©80 to zpívá, jakobyste slyšeli slavíka.«
sAle vždyť to není pravda. Pan učitel ...«
sikus kloku, co pan učitel. Ten houby slyšel

cikáby, ale já je slyšel a viděl. Máš pao obrlajtnant
je měž v kleci v poboji a spívali mu jeko kanáři.
Jozefovi se zechtělo kouřit v tom pěkném večeru.
Povídám, Jozefe nekouři, vítr táhne k lesu, ucítí
nós a bude zle. Ale Jozef nedal, zapálil si a bafá.
No mehfo býti tek k půlnoci, když slyším čáký
šumet. Kouknu a nad námi letí hejno ptáků.
Jozefe, povídám, koubej co to? Ptáci, povídá.

uto vím,aleše s0teďstěhujís lese. Ženás
Serdynci ucítilia teď lesem na nás jdou. To ta

tvoje fajfta, bagěj ji shasni. Josef shasl a čekáme
dále. Netrvelo dlouho a Jetí nové hejno. Poslouchej,
povídám, půjdu to omeldovat, co říkáš. A šel jsem.
Dobře jsem také udělal. Botva jsme se připravil,
uš bylo slyšeti rány. Prolezli omi les.a na nás.
Ale nostálo jim to za to. Dostali jich nepečítaných.
Tloukli jsme to v lese kolbama jeko gmjíce. Když

>byfo po všem přijedepen obršt a zeťuká ori ne
remeno: Bravo Franc, povídá, brave. A od té

duchem církevním. Dále připomínáse, že ke zdár
nému rozvoji národů rakouských je patřeba ná
rodaostního a sociálaího pokoje. :

Jakož pak tu smíru zájmů jest se d
a zejména řemeslníka, rolníka a maloživpostníka
chrániti, taz jes“ moudrými a vyrovnávacími zá
kony emírniti a odstraniti obzvláště protivu, která

Bo z% Dají ti a majetnými a dělní
kemvltváníh“ ořjjk a dpatnými hospodář

skými poěry, i štvaním živlů podvratných
přípasěí už několik let nejedcn blaodějný zákon sociálně politický, ale ještě zbývá
práce mooba; veliké úlohy ještě a va
ším zástupcům na říšské radě bude horlivým spo
lapůssbením naléhatí na jejich rozlešení. vol
bách musíte tedy na takové muže pozoroost svoa
obrátiti, kteří se svými vědowmostmia zkušenostmi
k této práci hodí, kteří jsou ochotai k tomu pů
sobiti, aby postupem dobrých zákosů sociálních
byli slabí chráněni před siloými, poctivá práce
před nekalou soutěží; ale nesmíte voliti takových,
kteříse domnívají,že sociálnínašespory:80dají
potlačiti prustě zevnějším násilím.

Na konec dí se v pastýřakém listě: Volte
muže katolíky, kteří nejsou katolíky toliko jme
nem, nýbrž svou víru veřejně ústy vyznávají a
v životé svém uskutečhejí. Nebude-li Hospodin
stavěti domu, nadarmo ji, kteří otavějí jej.
Bez Boha není autority. Státmůže ovšem námilém
tmaoho vyuttiti, ale přece může jem tehdy a takt
dloubo plaití svou úloha, když a jak dlouDo a

vážíKAotakohotáda,z„pod a horbřská poobází. Oslý státní mus
pamětliv, $6 úkolem jeho je toliko, Ďožský řád
lidskými dky ve státě zavésti a udržovati.
Odchýh-é se od svého původu, podk sám sebe
a to Ba zhoubných nástrah lidí,kteti se

noeaám,tatřsnoskýmprosta je indy© nek
m ským a cen

potřeba mužů, kte dávají Bobu co Božího,
a císaři co je císařovo. Volte tedy muže takové a

doby byl jsem jeho prefátynem. Ach to byly časy.«
»Ale vždyť to není pravda«, ozval se jeden

z mladých sousedů, +já jsem to tuhle četl vjedné
knížce.« .

etl, b-dejt bys nečetl, však o tom tehdy
všecky noviny psaly, a on to do tej knížky beztobo
z nich opsal a je to špína chlap, jest-li nás s Je
zefem nejmenuje. Ten by to dosvědčil.«

Ale jak se říká, že kdo maluje čertana atěnu
ten ho spatří, aniž by se nadál, tak stalo se i našemu
milému Baštovi.

Jednoho dne z nenadání zjevil se u-násstarý
Aamendr — Mexikén, který se představil jako
často připomínaný Jozef Hrubejch. Když sedozvěděl
o našem Francovi, hnedse po ném sháměl. Mrzelo
to dost sice Baštu, že se musí přátelit s takovým
obejdou, ale starý kamsrádčoft je kamerádčoft,
co bylo plátno, musil kousnouti do tobo kyselého
jablka.

Nebyli však spolu ani do večerá v přátelství,
neboť Jozef začal hřešit na postavení Franckovo
tak, že se spil pod osraz Boží. To by nebylo tak
vadilo ještě jako to však, že nazval France lhářem
a všecky jeho hrdinské kousky na camcáry rozsekal.
Dokázal nezvratné, že Franc jakživ ani v ohni
nebyl a že vyležel celou vojnu jako prefátyn. Aby
zachránil aspoň čásťsvé reputace, byl nucen Bašta
m.lého kamaráda vlastnoručně strčiti do šupky.

Od té doby pronásledovala jedna smůla za
druhou našebo Baštu.

Byvsklamán tak šereJné flamou Jozefem zane
vřel od 16 doby ješté více na tvto ptáčky. Aběda
každé.nu, dostal li ho raezi čtyři oči. Ale s čím
kdo zachází, tím také schásí, neoí koždé dřevo
Osobe, aby se dalo řezat A tak bylo i a Baštou.

Strhl se zase u šida šupec. Bsšta přišelv plné
parádé, aby zkrotil bujného syna svobody, který
si tem vyléval svoji lásku na hlavé židově, když
byl do sebe vylil pár s»panáků« bílé.

»Co to?e křikl Bašta vcházeje do kořalny.
o+Hnedtohonechte l«

sAž budu chtít!« odsekl syčák a mydlil žida
dále. Bašta přiskočil a odirhnuv rozezleného od
žida, vypnul prsa a blýsknuv očima, zvolal:

--—



upevníte vášnost státu, ochráníte blahodárné pá
sobení církve a připravíte cóstu ko amíru.a: sd

S REVĚ všek -nastávajícívolby oplsátijE „nastáv volby ti male
naděje Aha, katoličtí veličové, b svorni.
Boskol mezi vámi byl dosud na mnoze příčinou
vaší slabosti. Nechtejí-li katolíci vzdáti
se všeho vlívu ma veřejné záležitosti říšské, ne
ohtějísli zmařiti zájmů nejdůležitějších, neumí se
tak jak dosud:pokračovati! Máte společný prapor,
kolem něhož jest se vám pří těchto volbách se

řaditi máte svou svatou víru katolickou.
Nuše tedy mužové katolíci, seřaďte se kolem to
hoto znamení, a v němš uvidíme vás, kterak

výtězíte! M- 1 0
Skládáme důležitou záležitost pod všemo

houeí ochranu Boží. poroučímoji do mocné přímluvy
nejblahoslavenější Panny Marie, a proto nařizu
jeme, aby některoa neděli přede dnem volby ve
všech farních kostelech našich diecésí podle ze
vrabnějšího ustanovení duchovních správců byla
nejsvětější Svátost oltářní k veřejnému uctění vy
siavěna a konaly se modlitby za dobré, pro cír
kev, i celou naši jest požebnané volby.

Ómárání po zlatých listech
našich dějin.

(1) Čmárání již samo sebou není hezké slovo,
natožpek kdyžněkdopospůsobuklukůpozdech
skutečně čmárá. A čmárati po,listech třebas jem
v slabikáři, jest taky veliký nezpůsob. Když pak
sb Mmárá po listech, to je přece něto, co zaslu
huje — jak se nyní „v spravedlivém roshořčení“
fiká „opovrženíveškerého národa“

Nastává nyní otázka, kdo tento opuvržení
hodný čin před tráhl veškerého národa páchá.
Kdo pak jivý, nešli klenkálové a jich velikáni.
Toťes předně samo sebou rozumí a sa druhé
řekli to páni pastoři ve ových láskou u snášenii
vostí překypujících časopisech. A 00 řekli pastoři,
to proletí všemi lístky mladočeskými a nejmlaději
českými Národa se pak baod zmoení roshorčení,
a ve jeésu veškerého českého lidu ukazují čeští
starostové m čeští pámi rádní s rednic českých
měst a z vcanic bos radnic opovršení českému
spisovateli, který má jiný náhled než pastoři. A

třeba by jiady národ byl plesal, že konečně nastolec biskupský v Hradci dosedl nejen Čech,ný
brž i český spisovatel, to nic nevadí, „čmáral'po
zlatých listech našich dějin“ — a dost Nikdo
« mich ovšem spisy katolíků nečetl, ale jak to
vyřknou pastoři a po nich veliký avobodomyalný
list s odnožemi venkerskými, tak je zrádcem, kdo
neukazuje „opovržení.“ To ovšem ami ve snách
nikomu nenapadne, že právě protestanté Be
jem u nás, ale vůbec kdekoliv byli, listy dějin
„počmárali.“ o

Proto musíme naše. vzdělance jem s bolzým
úsměvem litovati, když stále melou tou vrchní vo

»Ve jmenu zákona vás zatykáml«
+ Však než mohl doříci, mlask! -po tváři ažse

mu zajiskřilo v očích.
- sA já ve jmenu zákona utíkáml« a už byl

syčák venku. To by však málo znal Baštu, aby
ho pustil jen tak. Vzpamatovav se z facky, pustil
se za uprchlíkem. Ten letěl rovnou. přes městečko
na obec, za kterou byl lesík.

Bašta však za ním. Na obci bývaly jámy,
do kterých chudí si ukládali brambory. Útěks pře
kážkami! Ale syčák si z toho nic nedělal, skákal
přes ně jsko jelen. Bašta rovněž —až při poslední
zapletla se mu šavle mezi nohy e on jak široký
+takdloubý rovnou po hlavě sletěl do jámy.. Protože
bylo po deštích, bylo na dně plno babna a do
toho drahá naše spravedlnost celá se zabořila, jen
noby čouhaly. Plesknutí a rána zastavily syčáka.
"Vida svého provasledovatele, jak mrská nobama
namahaje ee vybřísti a jak všecky pokusy jsou
marny, snad že se v něm hnula poslední špetka
útrpnosti, snad i z pouhé bravury, vrátil se a
chytnuv policajta za noby, pomohl mu z jámy.
»Tak a teď se umejou a nepronásledujou podruhé
poctivé lidi. Chtějí-li mermomocí někobo zavřít, pak
zavřou nejdřív žida, nebo to je největší zloděja....
Zmizel...

Bašta užho opravdu nepronásledoval. Pádem
do jámy pochroumal si nějak v zapěstí ruku, takže
jí nemobl kolik neděl hnouti. Napomenutí všek
svého zachranitele si k srdci tuze nevzal. Ukázalo
se to brzy na to..

Zase byl zavolán na pomoc. Tentokráte to
bylo u samotného pana starosty. Ztropil tam

dali místo krejceru kus chleba.
Nadávsl, ož Bůb brání, a křičel, až bylo

všecko kolem vzhůru. Když však přišel Bašta,
nápadně ztichl a byv vyzván, aby čel ssebou,
poslechl okaměitě.

Bašta vedl ho do ošupky«, neboť urasiti
občana, — nó — to ještě projde -— ale uraziti
hlavu obce, panečku to je jiné kafé.

- Šupka ležela za obecním domem a sice vedle
cb'éva, kde byly obecní byty. Dreřma hleděla

dou, která

BĚH
—- 16. srpos 18%.. dnem veškerého
národa oslavajícího Jiříka, Čeeňa. A k alav
ností veškerého národa. — ohromnou většího ka
toliekého — užilo se protestantských

listů dějin náších. K uznání, že tomu tak, není

A
pravdu.

povídá krom
00 následuje. s

Správcekrálovství jb smrtikrále- Ladislava *
svolea byl óvorně českými pány obou stran,
jak kališoíků, tak katolíků pod jednoe
přijímajících. Katolíci i kališnící stáli oto, aby
králem byl Čbeh. — Měkteři kališífiči' neracho:
vávali úmluv s církví učiněných — jež slouly
„kompaktáty“, které kdo zachovával, ač i z ka:
lícha přijímal, pravým křesťanem ze samého Říma
byl vyhlášen. Krom toho-dy, že Kdo si přáli,
směli přijímati i z kalicha, nehledíme-li k tajným
sektám jiným, nebylo v podstatě v národě čo
akém dvojího náboženství. .
: Ale, jak pravíme, mnozí kališníci tuto jed
notu kompaktáty umluvenou, trhali, a učili jinak,
než církevobecná—nedodržovali kompak
táta. Proto stáli pří volbě krále Jiříbo páni „pod
jednou“ o to, aby se král přísabou zavázal, „že
nedopustíšíření bludů-v Čecbách. Král p
6. května 1458. přísahal takto: Slibuji a přisa
bám. še věrně zachovám ost a shodu jako
jiní králové katoličtí v j tě pravé víry, jak ji.
sv. římská církev chová; že chci katolickou víra,
celou mocí chráviti a odvolávati národ podd
dle obesřetnosti Bohem mě propůjčené. odeo v
bludů, sekt a kacířství i od jiných článků av.
římské církvi odporných a přiváděti a přímětá jej
k poslněnosti, souhlasu, sjednocenosti, k obřad
a bohoslužbě sv. církve římské.“ -A ce náslodo
valo? Za papeže Pia IL. byl na Jiříka vydán pů
hon, aby se sodpovídal z křivé přísahy a opětného
kaelřství. Bylo totiž kompaktáty vyjednáno, že so
sice může v Čechách podávati připřijímáníi ka

„ ale že se musí učiti, že Kristus celý příto

jest i jn v jedné spůsobě a tudíž že přijí
Bt tomu byl však obviněnkrál Jiří, že

němé o sv. Vavřinciv Praze r. 1462.pemání pod obojí za nevyhnutelně ku spasení po
třebné vyblásil

A smýšlelo se snad o Jiřím takto jen v Ří
mě? Nikoliv. Řekliť to před tím na ajezdě bruče
ském králi do očí: Milostivý králi. pří korepovaci

nak naději pod přísahou; posud však jednal
jsi jinak.

Soudime-li tedy bes stramnické vášně dle
práva o křesťanských národech tehdáš platného,
a dle práva, jaké přece kašdá společnost masí
oproti svým členům míti, nestalo So ze stramy
nejvyššího správce církve katolické, nic nesepráv
ného. — Jestliže ku př. dnes páni poslanci mla
dočešt! vystoupili proti Vašatému, když prý slib
dané rušil a politického kacířství Je dopouštěl,
jak mohl dr. Horold ma eírker katoliekou tolik
špíny v Poděbradech líti, že činila, co mla
dočeský klab činil? —

žene

EES

v zád, jednak proto, aby rámusy z ní nebyly
slyšeti do městečka, jednak také, že odtud dříve
mohl býti doproven delikvent za branice města.

Bašta tedy vedl flámu do šupky. Ten šel
stále tiše, když ale přišli k šupce, začal se vzpíreti.
Na Baštu. věsk nepřišel. Ten opřel si ho jednou
rukou o veřeje a druhou otevíral zámek a dvéře.
Sotva to ale učinil, mrskl s sebou náble Aemendr
takovou silou, že.milý policajt všema čtyřma padl
do temné komory. Přiražení dveří, otočení zámkem
bylo dílem jednoho okamžiku a pan policajt byl
zamčea — ve vlastní šupce byl zamčen.

Fláma ns to dal se do útěku i s klíčem....
Když se Bašta vzpamatoval z této rány, počal

uvažovati o svojí situaci. Nebyle nikterak závidéní
hodná a proto nevěděl, co má dělati, má-li klíti,
křičeti, volati nebo mlčeti. Na keždý zpěsob bude
to ostuda, hrozné ostuda,dáti se flímou zamknouti
do šupky. Jen dovolá-li se koho? Byla mu tam
brozně dlouhá chvíle. Zlosť měl k zalknutí. Pustil
se dě mlácení na dvéře, ale nikdo nepřicházel
otevříti. Šli sice lidé kolem A zastavovali se, ale
nikdo volání jeho neposlouchal. Ještěse posmívali
a nadávali, majíce bo za toho lumpa.

I začal prozrasovati svoje inkognito. Alei to
nepomohlo. Ještě mu jím samotným vybrožovali.

Zničen tímto osudem sedl na pryčnu a
usnul. Mezitím Baštová nemohlase dočkati muže.
Když dlouho nepřichásel, šla ho sháněti, ale nikdo
bo neviděl.

»Snad šel na pole hlídst sterostovi. Chodívá
tak o těch žněch.« Tím se upokojile. Ale když
ani ráno nepřicházel, to jí bylo již nápadným.

s=Abyse mu tak bylo stalo neštěstí, jena ty
flámy tak zlý.« Šla ho hledati poznovu a důklad
něji. Sešla celé město a nikde po ném aai potuchy.

šla kol samé šupky, zdálo se jí, jakoby slyšela jeho
blas. A opravdu!

»Franc, jsi ty to?e
oHonem,otevři. mil«
sAle čím?e

i

s
tby sárod
jelavěrné.M

"posluknosti stolce«

římu. byae říci, že Plus
protí Jiřímu Evropu, ale še Jiří, ač se

1 "Terkt,papežeopustí. Ido. utMefeh se na ml Terků,papeže Kdo

tpdy staral se: seehovácívzdělannotikřesťanské?

Článek náš bl by dlouhý příliš, kdybychomWeckr ty „čmáraniíny“ z Poděbrad hiásané chtěli
vyvraceti, ale žádáme p. dra. Herolda, aby n

udal spolehlivý starší pramen důjepisný odkumá tu větu, kteroa prý král Jití řekl: Nad svě
domím mým nerozhoduje nikdo jiný,
než já sám. — Nám katolíkůmse sdá, žeje to
rotestaniská překroucemisaalov. která dle Pa
ackého řekl král Jiří na gjezdabračuském r.

1463.:Víte, jaké svobody má toto kré
lovoteí fe nikdo sad ním roskazovati
nemá. Dáme se rádi poučíti. Jenže by nebylo
pravdou, co Časopis „Hus“ povídal, totiž, že tómi
slovy ukásal se Jiříjiž jako evanjelík! —Já

we myslel, že ovanjelíkům nad svědomím "r04uje Kristus Páa, neb aspoň vůbososobní, vše
vědoucí, Bůh. Že by nad jejich svědomím neroz
bodovalnikde,to je mízcelanéto Sového.Ne
rozhoduje-li mid ovědemímai kdo, ta jest to
pasté bezbožectví, kleró věří jen vo bmotu. P
ale přestaňtes ovanjelema nemechloso živáti
s poplatkujidu.Vystaptesa kazatelnua řekněte:

„Jad svědomím nerozbodaje nikdo,-proto skládám
úřad, zavřete chrám, a vymítte bibli i katechis
musze škol. Škodapoměrna „všecko.— Čí še
to takhle „Hus“ nemyslel? — Příznáráme mm

„rádi, že — nemyslel. Jedsá-li se o dtuleo nato
lieké církvi, tu se obyčejně — nemyslí. Néco
však přece ješté masíme pasu Heroidovipřipo

Pod pomníkem Jiříkovým plakalo — něli
srdce — tož uspoň hrdlo jeho. Plakal, že pražští
seminaristé po 152 letech uloupili a spálili srdce
Jiříkovo. Upálili „slaté urdce“, zasténal p. dř.
Herold. K tomu musíme podotkaoati, še Jití za
povného zdraví o masopustě r. 1471. prohlásil, že
o sv. přijímání věří po katolicku. S takovou Bi
poslové do Říma! — Avšak neš se- vrátili, byl
král již mrtev. Ale právě proto byl po kato

Mokupehovén u sv. Víta. Kronikář o tom dí:„podle Ladislava k straně kaple sv. Vác
lava: ale střeva jeho s súdkem položena po
dle hroba mistra Rokycanyumatkyboží v Tayně.“
A Dačický praví: Střeva v Tejnakém kostele po
dle mistra Rokycany schována.

Jak osudný to omyl! „Sádek“ ae střevy
jest panu dr. Heroldovi srdoem. Ovšem pro ros

jitření myeli, jest to Jop jak to řek) pan Heroldby roshodaš ešlo. =..
»I pralump, ukrad mi ješté klíč. Běž honem

domů a přines od komary klíč, bodí se sem také
a pusťmpe.« m—

„sAjak jiě 66eem“Hóstelří
eNemluv a utíkej.«
Tak dostal se konečně náš Bašta ven. Ale

noc strávená v šupce, v tom puchu nečistých těl
a šatů ho nějak strhla. A když pak ge to pro
zradilo a přistoupil k tomu výsméch s bao5ou,
účinkovalo to na něho tak, že ulebl. „Poležel si

hezkých pár neděl. Vstal eice opět ale již byloviděti,že to staré je to tam. Nebyl to již bývalý
Bašta, byla to jenom jeho slabá podoba. A ta
scházela každým rokem vůči bledě až zbyla z ní
poubá ruina policejiské slávy. | šavle byla mu
již těžkou a proto ji odložil spolu s úřadem strážce
a stal se obecním poslíčkem nebo sšukaleme, jak
se říká.

Cit však pre čest zacbovel si dotud, neboť
i dnes když někdo se -mu zmíní o starých Časích
a řekne: »Ach víte, to to bylo dobře, když jste
byl ještě policajteme,neopomer- doložiti: »Prosím
panem policajtem,vždycky panem policajtem.«

- Bezdařená lest. |
Odbora S. Č. J. v Náchoděvěnuje JiříBeštvinský.

Byl večer posledního dne v roce,
Předhoří orlické ve své zimní okrase vypadalo

malebně. Lesy jako zkamenělí velikánové slávy
v němém tichu pokryty jsouce bílým rubášem
sněhovým, který se leskl a třpytil, jako by nesčí
slnými perlami a démaaty byl vyšperkován. Nebe
poseto miliony a milliony bvézd, a uprostřed nich
volně pluljejich věrný strážce a pastýř — měsíček.

ež jaká náhle změna! Sotva večerpokročil,
již zahaluje se nebe tu bustšími, terořidšími mraky,
mlbový závoj snáší se na zemi, zahaluje ji vícea
více, jiš 1 i „Špicberk“, nejvyšší to vrch

v předboříorlickém. řírodě. krásně, tak nynísmutně a Hjemně v ;
pvšak hostinci.podvVádyť tam máš klíč — ve dveřích.«

oNic tu není.«
Zato však ryčno a veselo v

Jesem Špicberským| 



-do myslí vzdělanců a odtad přejde
na ©1 do hlav hlučících polovsdělanců na
bich jen z novinsvou vzdělanost čerpajících.

katolický lid již nyní smýšli zcela
inak o těch poděbradských rachejtlích. Po Jiří
ově slavnosti byla v Poděbrádech slavnost ná

befeoská, katolická se slavnostní řečí na náměstí
u sechy Rodičky Boží. Praviliť pak mnozí: Proti
tomu, co jsme dnes slyšeli, nemůže nikdo nic říci.

Zadostučiněním pro církev katolickou tak
velice o Jiříkové slavnosti potupenou,byjo to, še
od fuší Heroldovy lidé odcházeli a vůbec nepo
zoreě poslouchali, kdežto řeč o slavnosti druhé
vyslechl: pozorně aš do konce. A ač se o Jiří
kovi, neřku-lí o dra. Heroldovi sal zmínka ne
stala,vycítilivelicedobře,ženení třebao národní
slavností tapiti katolickou víru. Proto není divu,
kdyt ozvaly se pak blasy: Kdyby nám byli raději
postavili nemocnici. Z toho ať si vezmoupáni na
učení, že pustým láteřením ua církev — národní
vědomí prašpatně rozněcují. :

Listy pařížské.
—m— Eolův „Řím“. — Zola byl v Římě.

Ku sv. Otel a do Vatikánu vůbec připuštěn nebyl.
Plodem tohoto pobytu jest kniha dosti objemná,
o níž těžko rosbodnouti, čím býti má. Jest v mí

„román, dějiny, umění, politika a přece není toasi
pravý román ani kniha dějepisná. Autoru „Nany“,
jak scela správné podotýká Brunetiére nedostává
se politické myale.

V „Římě“ oslavuje repobliku icísařství, cy

přít a vodotrysky. Venuši i Rozum, stavby novésříceniny staré, život i smrť, žebráky i pový
šence, úvahy rozmanité v různé směsici se střídají.
Zola v útímě viděl vše jenom ne Řím křesťanský.

Hrdina knihy jest známý mověřícíkněs Petr
Fromeat s románu „Lárdy“. I s Lůrd vrátil se
bez víry, což divu, še v Říměza každým krokem
vapotmíná kultu „velikých bohů“ antických. V Ko

Oy
Jest to útulný hostinec ležící nad vesničkou,

která se rozkládá po stráních hlubokého, bystrým
účkem protékaného údolí. Na hostinci spatřu

jeme veliký černýštít se žlutým nápisem:Gasthaus.
To nás jiš dostatečně poučuje, v jaké krajině a
mezi jakým lidem jsme.

Před hostincem stojí malá kaplička s červenou
víškou. Čarokrásný rozhled otevírá se odtud sa
jasného počasí v široširý Český kraj...

V hostinci dnes četná společnost, vždyt je
rylvestra — pijí na novou krev. Obličeje jejich
Sudnou, hovor je živější a živější. A jak by ne?
Vždyť rokují © tak důležité, pro ně však velmi
osudné věci — o nové České škole v nepatrné
sousední vesničce Bažinách; te jim leží na srdci
jsko ohromný balván šulovýl Hostinský nestačí

čepovat „olešnické“ jak jsou rosjařeníi— pijí na

pěnivým pivečkem naplnil, přisedl k nim.
Byla to postava statná, pravý horský obr;

obličej jako měsíc v úplňku, pod nosem kníry.
Byl Němcem s tělem i duší, neboli jak se u nás
vliduříká: „Němcem plechovým“. Což divu tedy,
že česká škote-v tak blízkém sousedství byla mu

troem | oku.„Je zle“, pravil, jakmile přisedl, mávaje rukou

So prázdna, opředešli nás! Já bych se raději nev
„jen rozvažte, sousedi“, pokračoval rozhor

leně, „nebýti té školy, měli bychom je v několika
letech v kapse — byli by naši; zvláště kdyby se
ném bylo podařilo je předejíti a vystavěti siškolu
na dolním konci naší vesnice! Těch několik dítek
českých z naší vesnice bylo by nuceno pak choditi
do školy naší německé, neboť by to měly u úst
a do D., do české školy je velmi daleko; k nim
by se'pak přidaly i dítky Bažinské, a tak bychom
zese © krok do Čech postoupili.“ |

„A copak teprve“, ozval se jiný soused, „ak
by vešla v život ta fandace, a v kapličce tady

m kočz, dlé přání xakladatelova rozený Němec!
selo by se jen německy; s Bažin by sem chodili

do kostela, je to jen několik kroků idítky školní

losaoum-uvádíviaamyslhry
devadesáti tisíci (

všickni roznícení vášní pod rudým odie
skemobrovsképlachtyparparové . . .ale neviděl

Pyšné hrobky na silnici appijské uvádí jej
paděení, řada brobů po pravé i po levé straně

nich vracely se legie římské z výbojů
světa.Jakáto monumentálníulice smrti! ....
ale hrobů křesťanských mučedníků zde neviděl. 

Ani katakomby neučinily naň svláště hlabo
kého dojmu; přirovnává je k — uhelvým dolům,
které kdys navštivil v Belgii, týž dusný vzduch,
dojem tisnivý tajemné nicoty a ticha. Nápiey a
malby připadají mu jako kresby uličníků po zdích.

V basilice sv. Jana vidí čestný palác 
ského božetvía „u ov.Pavla zrcadelnýlesk mra
moru, sloupy fialové s hlavicemi bílými ve směsí
těchto barev tvoří harmonii božsky těleznou, která

připominé mu veliké bobyně v ranních červáncíchse oupající. |
kapli Sixtinské sajímá jej geniální Bot

celli. v němž vidí jen vášeň a Michel Angelo,
u něhož shledává povznešení lidského těla. „Ach!
Boticolli! Boticelli! té eleganoe a milostnosti trpící
vášně, toho hlubokého ©tu truchlivosti v rozkoši.
Ach! žena Boticelliho! . . . ústa Boticellibo ...
oči Boticellího . . ruce Boticelliho! Filosofie Boti
eelliho jest básní těla a filosofie Michel Angala
trnomfemtěla. Buonarotti ovšem maloval tělo, ale
dovedl mu vdechnouti krásu mydlénky božské,
kdežto hrdina Zolův vidí v těle jen dráždidlu váš
ni. — Za to o veledile lově. Disputace o Nej

jší Svátosti, jež namalováno r. 1609 zrovna
bychom řekli na popud Prozřetelnosti, — meví
ničebo pověděti — =

* Hrdina Zolův povašuje náboženství katolické
za mrtvé, jako zřítil se chrám Jupitera kapitol
skéhotak 1 sřítís. obrámav. Petraa Pavla.Fro
ment cítí v sobě povolání dáti světu náboženství
budoucnosti, náboženství vědy, která jediná jest
věčná. Zola napíše ještě třetí „román“ (Lúrdy,
Řím) „Paříž“ a v tom líčiti bude již náboženství
toto jako vítězné — Evangelium omládne v —

« anad i bes morálky. Aspoň Vietorina mluvíc
o otázce Benedetty a Daris, mluví o štěstí bez

paira a bez faráře. Hrdina Zolův napeal kmibu1m nový, která přišla na Index, Petr hledá
pomoc u samého Lva XIII. před ním s úsilím chce
mluvit o svém díle a o bídě lidské „ale podlehne
dojmu, svijí se na semi vslykaje“. Praví Lva XIIL
že nemůže býti světu novým Spasitelem, že ne
může upokojiti lidstvo n večer bratrovražedného
boje, který nastsne a předpovídá mu, še jest ko
Bec s ním i s Vaukánem i s jeho sv. Petrem.
V Římě neviděl kaloliciemus . šivý, ale mrtvý;
marně hleda! známky života, cítil jen chlad mrtvoly.
A není-li katolicismus mrtvý docela, zabyne jistě.
Potřebí pomýšleti, aby nahbrašen byl náboženstvím
novým „Náboženství nové! Ach! náboženství no
vé!“ volá Zolův apoštol Petr Froment Snad úmy
alně zvolil Zola pro svého „apoštola“ nového ná
boženstrí jméno Petr. I jiné osoby „Říma“ json
blasstely toboto nového svobodomyslného nábožen

by musely; přiučily by se tsk německy a bylo
by vyhráno! Ale teď je všemu konec! Ten farář,
ten nám to zbatill Zaťal pěstě.

„Nač se tak horšit“, pravil opodál sedící
jinoch dle vzezření student, „sám by ničeho ne
zmohl, kdyby nebylo peněz. Peníze teď světem
vládnou! Nebýti Náchoda, nebylo by té školy;
tem prý páni po stovkách na českou školu v Ba
žinách darovali! Jen Šulfraja se tobo měl dříve
u nás -ujati, ale co platno, když stůně na souchotě!

»Jen se divím=, pokračoval, ojaká to síla a
uvědomění v tom národě českém! Jen jeden povel
a již se sebere peněz — jako by je ze země“ vy
dupal; i ten nejchudší člověk je na svůj český
rod hrd,a poslední helíř, když toho potřeba káže,
s radostí nelíčensu obětuje na oltář vlasti.. ...
Náhle se zamličel, neboť venku bylo slyšeti jakýsi
tlukot na dveře.

Všichniobracejíhlavyvtu stranu a napínají
sluch. «Kdo pak je toře, praví hostinský udi
veně; »věždyťje otevřeno! Jistě někdo cizí, že si
neumí otevřít! A už tábne jedenáctá«, dodal po
hlížeje na bodiny. Pak vstal a šel otevřít.

Dlouho byl venku; do světnice prorátela
jakási tlumená rozmluva. Nikdo ani nedutal, všichni
zvědavěočekávali,cose asi stelo, anebokdov tak
pozdní hodině večerní přichází.

Než tu již se hostinský vrací; na. rtech po
hrává mo šibalský úsměv.

oNa, tu mášl To se mně podařilo l«, pravil
a se smíchem přisedá k ostatním.
-SA CO86 staloře, táží se všichni zvědavě.

oLest se mi povedlsl Za to bych dal nevím

jsa a tlumeným hlasem vyprávěl: »Jede tedy pan
učitel z Bažia, jede se svátků z Praby se svou
psní a neznají cesty, nevědí kudy do Bažin. Kočí
celý zkřehlý mne prosil, abych jim ukázal cestu.
A víte, co já provedl? Obelstil jsem je; pravil
jsem kočímu: O Bože, kam se hraběte, tady není
žádná cesta! Dál se nedostanete, raději se vggtte,

někde se ještě zabijete! —' Kočí sebr zaušime, koupil si na kuráž štamprile rumu a

|

ráj je mevyléšilya po Římu jest muještěhůře, jest úskosti s pochybování zdaž bude
moci dodržetí svou přísahu; kněz bez víry má
bdíti nad vírou jiných, potácí se mesi tím 00 bož
ské a mesi svrchovaností rozumu. Zdaž bude moci
němě konati povinnosti svého povolání v hrdé za
smušilosti, že nemohl odříci se svého rozumu jako
odřekl se lásky tělesné. Tof konec!

Ba v pravdě: Zola v Římě neviděl Říme
Chtělnapeati vážnouknihu anapěal — pamílet
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Co týden dal.
Vypsání říšskych voleb. Novéříšské

volby jsou již vypsány ve všech korunních zemích.
v bách stalo se to následujícím vyhlášením:
Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenatví ráčil nej
vyšším patentem, daným due 22. ledna 1897 roz
bodnontí, aby sněmovna poslanecká rady fišské
byla rozpuštěna, a naříditi, aby obecné nové volby
„do sněmovny poslanecké ihneá byly zavedeny a
vykonány. Vykonávaje toto nejvyšší nařízení, vy
piraji vedle vynesení pana c. k. předsedy mini
sterstva jakožto správce e. k. ministeria záleži
tostí vnitřních ode dne 22. ledna 1497 obecné
volby do sněmovny poslanecké rady říšské v krá
lovství Českém a ustanovuji, že: 1. volby po
Bslanců všeobecné třídy voličské v celé zemi dne
12. března 1897; 2. volby poslancův obcí ven
kovských v celé zemi dae 18. března 1897; 3.
volby poslancův měst v celé semi dne 19. března
1897; 4. volby poslancův komor obchodních a
živnostenských v celé zemi dne 20. března 1897;
5. volby poslancův veličské třídy držitelů velkých
statků v celé zemi dne 22 března 1897v místech
zákonem k volbě ustanovených vykonány býti
mají. Všichni státní občané mužského poblaví,
kteří nejsouce zapsáni v listinách voličů obecních,
činí nárok na volební právo ve všeobecné třídě
voličské vyzývají se na základě S 2. nařízení mi
nistra věcí vnitřních ze dne 28. září 1896, č. 170
ř. z., aby u obecního úřadu bydliště svého oblá

sili diprokázili nároksvůj nejdéle v osmi dnechpo dni, rozepsání 7 obci bylo vyhlášeno.
Což oau oleobecunu známost uvádí. v

O. k. místodržitel:
Karel hrabě Condeonhove.

V Prase, dne 23. ledna 1897,

Mladočeské kaeditary jsoujiž přijaty
V následajících akupinách měst: Malá strana,
Hradčany, Josefov, Vyšehrad, Holešorice-Bubny
inž. Jan Kaftan; Mladá Boleslav, Turnov, Mni
chovo Hradiště? Bělá, Lysá n. Lab., Mělník, Bran

i,
a zima odporná, až kosti proráží. Ti vykřebnou
Tu máte, vy i, však vy zkrotnete, až zmrznete
jako rempouch le

Domluvil, vítězný úsměv objevil se na jeho
tváři; radostí mnul si ruce.

Všecka společnost dala se do hlasitého smícbu ;
svýborněle rozlehlo se po celém hostinci, a již
všichni zvedají sklenice a připijejí na zdraví hostin
ského volajíce: »Ať žije hostinský, který to tak
chytře navlékll«= —

Kočí vrací se zvolna k saním a zlostně brumlá:
eJaktěžív jsem v takové Siberii nebyl! Jen si
rozvažte, pane učitel, dál prý není cesta; až sem
a dál dost! Pro pána krále, snad nejsme na konci
světa?l«

vinu je to křížl« vzdychl pan učitel, sviď
ženuško! Tak pozdě a zase se vrátit? Toť ne
možno |=

A již vyvalil se ze saní a pravil: »Znám
tady jednoho řádného muže, Čecha, jeho chlapec
chodí k nám do školy, ten mi poví pravdu. Ho

M je ferine, obelstil násl Je to nětneckásáštl« —
To řekl a již se vrací do údolí.
Přicbásí k chalupě poněkud níže pod ho

spodou ležící a z ní vychází cblapec.
«Prosím tě, chlapče«, praví pan učitel, »ukaž

nám cestu do nové české školy v Bažinách; sto
jíme u hospody a dále cesty neznáme! Dostaneš
dva šestáky«.

Kluk vytřeštil zrak a pravil zadrhuje po
německu: »[ jó, ukážu dostle —

»Dostaneme se tam?« táže se pan učitel,
»prý tem není cestal=

»] cesta jako mlat«, odpovídá chlapec, »sanice
jakoby po mýdle jel, za chvíli tam budemele

Došli k saním.
»Vyhráno«, zvolel pan učitel, »chlspec tento

nás povedele — A již sedí v“saních a chvěje se
zimou tlačí se ku své drahé polovici.

»Tak ráda bych už byla doma, zebe mne to
aš brůza, kaloše nepomábají«, úzkostlivě pravý
mladá panička.

| »Mič, ženuško, miče, chlácholí pap učitel



dýsa. Leh, Readnisea Ileno-HarizÚpiadier,! Vánoční hra v Bórromagu. 'Olovmel| Hihi u-d
sterostav Roudnici; Hradec Králové, Nové Město:|. ztadentikého scmiúáčeaspořádalipo dědkřáto Wb:'| a doledin:

Král. Drůr, Jaroměř, Josefov a Hořice| výklos vánočšíhruzs domáin jeriki všdy sa 'bejné | čájem ilšováníJUDr. Frant. Sláma; Pardubice, Holice, Choceň,| účasti zveného obscenstva. vení poclil svou| přitehtví

Vysoké Mýte, Rychnov s Ústí m. Orl. | návštěvouJ. M. udp. bískag, vsdp. kupitalsí děkén- . Ráaule,Josef Sokol, učitel v Prase; Čáslav, Hora Kutná, mnohými člešy nejd. kapituly, p. místodrš. rada
Obradim, Hotmanáv Móstec a Gilčůr Jeníkov Ita a sípoho bostů s předních kruhů zdejších. Ku o jedné vtřůny arang

JUDr. Josef Herold, advokát na Král. Vinohra- | představenízvolena bele lotos nóvá skladba Zelímko-| drahé, při které však došlo tolíko ko slovní“ pótéK
dech; Litomyšl, Polička, Braedýs nad Orlicí, Česká | va „Narození Páně“. Hra byla počřivěnastudována,| Kolem2 bodlinpo půlnoci odebral "beKahler s ad
Třebová, Chotěboř, Skuč a Hlinsko Gustav Eim, | bohatě vypravena | zdárně provodema, proto doznala|- kolika známými k domova. Ze vějekou chríli ode

redaktor ". Vídni—Vo ekupiaáchobcívenkov-| velmivřeléhopřijetí. | m jsi sonar m Nanar .s za okresy: ovský, zbraslavek , unho- | soupeře svého 'Kablers a o “ú

poby,Ohažesk,oakorokýa ABl | tnKr 00mdaBokaněÍ 01 | ZAčl 0 0 Má, rd skolu2
Václav Krembbolz, rolník re VelkýchČitovicích ; Ú ") blaze. Gotteteln tesil nůž a pobodal Kahlere, kam.roudmický,| libocbovický, lounský, mělnický,| ©„Národní besedu vo prospěchUstředníMa-| jen vosvé zběsílonímobi, takle týž musil, těšne
slánský, velvarský a norostrašecký MUDr. Edv | te školské pořádají v meděli 14. února místní od- | popíchán, doveden býtí domů. :
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, v Praze, mladoboleslavský, benáteský, bory její v Hradci Kr. ve dvoraně bopodý. Začátek rání soudní a 0 mu zajisté
symburský, mnichohradišťský, libáňský aBobo- | © Půl 8. bed.. vybobřo dostane

tecký Teklý, řed. hospodář. ústavu v Hra- Župní jednota jdářská severový-| fovém čínu svém. —
choluskách, jičínský, noropacký, hořický, želozno- čních "ech se sídlem v HradciKrálové svolává V ne života. Letos mlátili « rol
brodský a lomnický JUDr. Karel Krawář; krá- | sjezd rolnictra na neděli dne 31. ledna o 10. kod.| níka Alexandra Reinavo Velkém Dřevíčíu Hronova
lovéhradecký, jaroměřský, o „ náchodský, ( dopolední do hostince p. Frant. Pavláta v Doudle- | žito. Ženské točily při stroji na oboa stranách, drazí
Šeskoskalický a úpický MUDr. Jan Dvořák, okr. | bách a. O. Program: 1. Urítání sjezdu předsedou| podávali. Čeledín Josef Jakoubek shazoval šítáé mopy
starosta v Opočně; čáslavský, kutooborský. ahlíř- | šupní jednoty. 2. O programu rolnického sdražení. | z bambalka a patra. Pojednou spadl dolů trám, tvo
eko-janovický a ohotěbořský JUDr. Bedf. Pacák, | Promlarí zemský poslanec pan Jos. Horák. 3. O| řící čásť patra nad mlatem, a přímo ne stroj v ona ©
advokát v KutnéHoře; německobrodský, humpo- | volbě v páté kurii. Pojedná pan F. Udržal. 4. O| místa, kde neprotí soběstály ženské a točily klikou.

pe SE yalavský, dolnokralovický a vlašimský | diferenčních obchodechs obilím. Promlaví pan Sta
Race obou ženštin jsou rolmi pochroumány. Jedné

d Brsorád, advokát v Něm. Brodě;plzeň- nislav Kubr. 5. Volné nárrby. Předměty jednací| spadl trám na rameno, drabé na Kost-lokebší, kteros
ský, blo „ kralovický, klatovský, přeštický a | jsou nejen časové, ale i tak důležité, že bez svlá-| úplné přerazil. Obě zkácely se ihned v besvědomí

nepemucký Dr. E. Dyk, advokát v Plzai. Štního vysvání zabezpečují účastenstrí nejhojnější. k som:. K zraočným přivolán na rychlo lékař, který
—" Na sněmu království českého podal| | Na zachování Kunětických historio- | Poskrtijim řádnépomocí.Dalekovětšíneštástístáti

mlatodržitel u Coodeshovo v první schůzí dne Koh památekdě dále věnovatiP. T. okresní| te mohlo,kdybytrám spadljinak.26. t. m. té problášení vlády o tom, jaké r Pardah sl., Exasli. pp.ministrGastsak, Zlodějská dvojice. | VáclavStárek-jest -ŠÍ

úmysly pronejbližší dobu chová © otázce české.| prine Radolf Lichtenstein a hr. Šallenbarg po JOzl.,| jet stár, řemeslatalék apotloskáse 00svo8 norlavtníNěmci jsou velice znepokojeni tímto prohlášením, | Generál Merta v Josefově a okresní výbor Rou třináctiletou doerou Annou Krčilovou světem. Dóvče

1 pěmě se klade důras nasastaroní národnost- P “any Občanská olna v o Jenoricícha P.| šebřepo domícha nerlastaí oteo propijív kořalaě,sporu, uznává ge zásada plnérovnoprávnosti děkan ve v. po Osl.,duchovenstvo v Nov. © kdo simypříj .

A rovkocennostioboumárodnostív. království dněnadMojí8sl 60kr.Pp,goa.BaronBak akstala o naiáslíelékáyvMusšlck!«Baron lednáchztratila ičeli sjrkůrny v Muačicbsh
českém,podání předloby ozavedení kuriíodklá- | *gen. Kováczpo Všemvřelé: Zaplat Pán kuberka JazeHelnekori66 stole. ebelko schov
dá se na přiští zasodání, ohlašujese směnařádu | Bůh! —Poněradívysok ©. k. ministerstvooevěty| som40 zi. Toa dobou šebralov domě1B—14leté
volebního do sněmu. Prohlášení toto povašaje se| výšosOmZe dne 23. prosince 1896. č. 30.799. tak! | děvče.Pátráno bylo po děveti analesea ve vai Or
sa vymoženost komservalivní šlechty. o. k. místodržitelství zedne 9.1 č. 311.901| licí telácký párek otče s dcerou. U zatčených nale897.

tyto sbírkyco nejvřelejiedporučuje,prosísmalněza | senona hotovosti 1sl. 4a pěl kr. aostataí poníto:
i další příspěvky hojné Václav Kudrna, farář. "| nalezeny v příkopě při ollalei, které ta vhodili,

B Ples jednoty katolickýchtovaryšů pořádán| kdyžocsnali,žepronásledováníjaou. Ponízevráceny

: by opěmá letos po drouleté přestávce a znamenal| poškozenéma., : opětně pokrok ve vývoji spolkovém. Shromášdil četné Sudič. Václav Krej sázel

Zvěsti s východních Čech, | PE" jebor kzmilé,spřímnézáharě,kterou| rolafkemnaOpočunku.pošlšjíobeboěsíkoma r77e
přítomností svou poctily přední osobnosti zdejších| bítelem lihovin v Jeňikovicích a ný dlí v Náchodě.., krohů. Uvádímezejménap. t. p. místodrš.radu Solta| Osud snadtoho vinen, že stále se soudí avědy s vý

Zprávy diócesni. Vyznamonán jest: | a vedp. komsist.radu dra. Rutha. Ješto jednote mé| sledkempro něho špatným.Posledníoporyvšak
p. Štěe. Dvořák, farář v Richmbarka, jmemorán ví- | došti obratných tanečníků ve členstva, bylo tančeno| vědy vězením. Tak vroce 1806 odsouzen byl kři

kariátním sekretářem, a udělenomu Expo-| vytrvalezajistéku spokojenostipřitomnýchdam. I jou řísahu sločenoupřed E Ho sáhnal,
sit canoa. Ustanovení: p. Jos Zahálka, admi-| po stránce finanční dopadl tento reprosentační pod- 9 s hhovinami nigovi s Nov.
mistrator se faráře v Semaníně (Schirmdorf), p. Fr. | nik uspokojivě. Zdař Bent pol íčeta n. M. saplatil ovánocích r: 1904 dink včást
Dušánek, kmplausa administratora v Jelení, p. Jos. Plesy a sábavy. Ples Jednoty katolických čen, odsoanen byldo vězenína těi melo Po odbytí
kprréy poomybla sa drahého kaplana do Kostelce tovaryšů vTřebechovicích odbývá se dne SI. ledna| vyměřeného mu trestu snažil se stále dokózati svou

Č : 1897. v sále p. J. Jarkovskýho. Hudba Třebecho- povinuUvádělrůzné svěd a pPioy ré ově: Po. . —— . . e precném n a v došlo
vhned se ohřeješ a si odpočneš, za malou chvíli av o 00 de k noróémařísení. Dne £%.t. m. stál opět V. K.
jsme domal« : : | nost“ v Červ. Pečkách odbýrá se v neděli dne 81 -čtyřčlenným soudem sdejším. Po celodenním líčení byl

„ „Koně zaržáli, kočí zatočil bičem, rolničky| jedna 1897 v zámeckém hostiaci, Začátek v 7 bod. konečně odsouzen na dobu kosti měsíců. Fochoda
zacinkaly, saně se hnuly — a již jedou; chlapec Výtěžekčistý připadáspolkové poklad ' čneček amatač.Jeho, spéméhoto tyrdohlevéhomuže,nelituje
kráčí napřed. Již jedou kolem ojjen hospody. Jelnoty katolických jihochů . a n — k nikdo.za to reě dvojnásobněrodinujeho. Snad nyní

„„ -© Do hostí jsko by udeřilo! Slyší cinkot | stetci odbývá se dne 14. února 1597. v 7 bod vaš. vesměsbezáčelnými nicotaými šalobesui, “
svenků, povstávajízesvýchmíst a hrnouse koknu| mfstnostech s Ikových.Hadba pístní, Vetupné 1,
s »nchorázným« smíchem a se slovy: »Však se 60 kr.. člen40 kr drahá » k po Lidé ubozí. Jedea český hamoriste magoně i

brzo vrátí, v té tmě cesty nenajdoule Brato-JosefskéJednoty © Ústí nad Orlicí potádás Vmrasupracají na pasece, Spíševkadry mad lat
Než jaké je čekala překvapení! Hledíceoknem| pade dne 9. února 1897. v hostinci p. Barkeana. zábaléní konaj kražnou a sto nabezpečnoupráci

nechtějí ani svému zraku véřiti — vidí člověka,| Začátekv 7 hodin. Vstepné: pán 80 kr., redias | 5Y0uza odměnu více neš okrovnou. Za dea vyrovná
který je vede. l 1. Čistý výnos ve prospóchonemocaělých členů — čťovař něco málo přes 1 metr dříví a od metra má

1 pon V ní zvolal:j "Ten by za- Zástérkovýples v hostincip. V.Hulabceve Zbečafka 30 n *6 pel Při O ovem Pay] bo.m odnáetisloužilnepočítanýchpětadvacet.... Jen kdoto je?l« “ , oteproští, i ledovatoskřeblýsotvase v
Místo úsměvu rozhostil se po tvářích všech pořádánbude v neděli:dne 7. února. Začátekv 6 bod. jes sám — a odnáší-li něcodříví, obtěžuje si

sousedů hněv a zklamání. — Vetapné: dáma 40 kr.. pán 20 kr., pár 50 kr, — svhdoní. Řáno jde do a vezme 6i kus chleba,2. . Jednota katol. jm. a mašů v Červ. Kostelci pořádá[ © tom je šiv celý den.Takvyšel také £ Hrdenovicu Li

ořiseale kem Ev chotě byli Uhospody dne 2. února v místnostechspolkovýchdiv. předsta- |buzě re čtvrta 14. lednaobectří dítak do lesa, aby
Božinské, kdež pan učitel zůstával. Y( vení sa pohostinské hry slavného ochotalckéhospolku| se více k svým milým movrátil. Stalo se, še strom

:

. „„ (v Olešnici „Sedlák kmotrSoudil.“ Ob ftrota tat -ve větvích. Poledil neš drubý,.alo obo
Chlapec dostal dva šestáky, najedlse a dapil | vesnickéhove čtyrech jedaáních. Die «starší látky |Peta ve výši. Odhodlali se k další již ne né

a měl sek odchodu. . volně zpracovala Eliška Pošková. Vstapné: I. misto práci, ohtěliť třetím stromem oba k semi srasiti, což
sČí pak přece jsi?« táže se pan učitel. as povedl im, ale za cemu lidakého života. Třetí
»Jsem pasákem v hospodě pod Špicberkem, 80 kr., IL místo 20 kr., k stání 10 kr. Začátek ar

o se
Pena zdetale také ve výšina obeukmenecha kdyš

kolem níž jsme jeli, odpovídá chlapec. čitě o půl 8. bol. večer. Předprodej lístků £ laskacté tomu pomohldřevař sekerou,prchal, sklesi však na

»Habahá«, zasmál se pan učitel, slesť se K7 převzalp. L. Vacek, obchodník,DětemŠkol-| ješícíkoa a padající sosna všeěnách,předalakanepodařilala přístap není dovolen. Dítky ztratily tatínka, ivitele, který sajist
| Chlapec těm slovům však nerozuměl; podě- Okresní přiráška. Zemský výbor povolil, i neboťderoštěpové posed mesiA rištkodděl

koval a odešel. Již bylo ke dvanácté, když přišel| 907 okrese královéhradeckémvybírána byla 22pro- se nepočítají. |
domů. — centnípřirážkaku přímýmdaníms mimořádnoupří- a jednor dne VPoadnípv še rejekKánon: a ou Ba Ce

nek tak dlouho bylle, osopil s, naň ho-| "élkou předepsanoum r. 1897. | Jeden den kašdéhotýdne jest výhradně věnován od
Ó miei . Zrušení škólného. Obec Černiloveká,jak | volací praxi. Nadešla třetí hodina odpoledne./»O milej hospodáři, já se dnes měl dobřele | jiné pokročilé oboe, urnesla ee srušiti školné a pla- | člený senát zaujal važněsvá místa. Předstoupili

vykládal chlapec živě, najedl jsem se, napil a| titi toto z pokladoy obecaí. Okresní výbor uemesení manielé Josef a Marie Bauerovi, hostinití
dostal jsem ještě dva šestáky(« toto ka stížnosti několika občanů čerailovskýchzrušil. Králové Dvora v průvoda jich obhůjee Dra. Srdínky.

+Od koho ?e, táže se hostinský. Žal ba jim klade za vinu přestupek dle $ 512 tr. z.

. i i Úmrtí. Doe 36. t. m. somřelv Noobaaikich ro hrá byl Josef Beuer ku 14 denímu a Marie
pes učitele Bažinského, ukázal jsem p. SUDr. Josef Cbrištof z Jaroměřeve stáří86 roků. Banars nk Hdaanímu,věsen odouzení. Přechovávali

Všichni spráskli ruce slyšíce ta slova a hle- Pě nález. Bíinelého týdne nalesl r) DODOBOVOBĚKY. aspo! vp 9 De
děli na sebe jako v JiříkovuVidění. něrokiiní Blařna zdejšímnádrašíPkladníkatškanz | i3é a a nimižse ahžěbnínepohodlí

s[ ty pramillionská klukule zvolal hostinský, | 600.) zi. Pootivý nálezce zřekl 30 nálesného a ode- ai 60 veškeré spisy a pak se pronáší rozendek.
„ »cos to jen provedll« vzdal vše na patřičné místo. Zůstává to při starém, ospamuje jím předseda,a od

Nyní teprve začal chlapec pochopovati slova , | oofsenci v mkaviškách se sklopenouMavou opouštějí
pana učitele: »Nezdařená lest«. +“ . soudní síň. — Nato předstupujepřed soud Franti

Co se dále dělo, nevíme. šek Stolín s Opočna. Odcisils opočenakýnh lesů
Ve starých hodinách na stěně hrklo; béc — Rvačka při mixice. Dns 8. ledna t. r. Od- knišete Colloredo Mansfelda roští a BO jearů

bác — bác — a tak to šlo až do dvanácti. býval se v Broumovětrh a akoněřídle svyla tazaění| pema, Přota JA dní: Eřoeoda 20 30 hle ZE une
Starý rok se svými radostmi a starostmi se| sábareu. V hostiaci „u zlatého beránka“ bylo hluóno itky, ovaný á

rozloučil a nastal nový. V jaké náladě jej uvítali | a veselo,. Úsledínovéa alašky z okolí boldovali v6- E haalnte Soud " Podsbíní poradě “ přvýros
-« započali hosté v hostinci pod Špicberkem —| sele taaci. K aábarě té dostavili ce teké aškteři| |: se v celém obsaha potyrsuje. Stolíň opouští

Štenářsi snadno domyslí, — mladíci s Greesdorfa als co rolaický synek Jom "b Wěkýmordcem soudní sin. Třetím drobtem v ry
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její v noci nosy i vrata. Anyní dospěla

e kn poslednímu případe. Vyvolávají

Františky Póhlové:která ve t.

jména
chásí v průvodu svého zástupce Dre. Tansíka o

Aloise Novotného, za měhoš so hlásí Dr.
r ©0 jeho obhájes. Jedná se o urázkuna cti.

Nevetný resporídal sepři aklenici dobrého piva trošku

o Pruutišce Féhlové, předpovidajeněco o ní co nalseapakovati. Tento dob
inatenci stal ty. S tím nebyla žádná strana.

spokojena. Jedné to bylo tuse málo a proto se mu

sila i tato nechutná věc v drahé instanciznova pe
ma ní, še nesmí řečí, které bylod vlastní

Pohlóvé doslechl, dále o ní rozšiřovati. Na
amrt urašené Pohlová odchásí s vítězoslávou se

sack cajemotímtostraěnýmkalludnekopam, abynašíjémjeme tímto i j
Čtenáři věděli,jak ta utéch soudů vypadá.

]
rol
bo

v ceněEř
oznámenía četnictvojalo m ihnedpátratipo amélém
sloději aesmiselém koni. ( ům Mikešovi a Hola
noví ilo se blíže cukrovaru hradeckého lepiti
62 roků starého dělníka Josefa Jedličku s Rabí, který
me koni jel aniěrem ku Hradci Králové, kdetéhož dne

ý vymlouval se, fe prý

náledí tiautéci.Omprýjejgwonásledoval s chytil s tím úmyslem, še bo pravému
majiteli odevadá. UOvěemneřekl kdy, poněvadě Jedli

„ka jevil ce lým z útěku, byl satčen a dodán
do věznice. de úmyslem Jedličkovým bylo ko

měna trhu v ispeněšiti ; to všakje předmětem
Vyšetřování.

© Ukradanésedle. ne $2. t. m. odcinilněkdoJistéma u zdejšího u
- úaělo s houní vcedě 36si. Po pachateli se

Na a dobytěltrh dne 25. t. m.od
bývaný přivedeno bylo 446 koní, 198 krev, 81 volů
2 ©telat.Příštítrh odbývánbudedne16. břesna.

Poem„okounán. Dne 23. t. m. večer ubíral sedělník u p. Skuherskéhokolem vojemské pekárny, kde

raně pra ne dra pel. Jelen szrváčů vrhl se z neme kolemjdoncího a nehespečně jej pokousal.
Batéená slepice. V meci ma včera potulovala

80naMalémmáměstíslepice.Tášnalezáse dopři
hlášení pravéhomajitele ma polícejní strážnici.

: Oáponzen. Začátkemledna zatčen byl Frant.
z Praskačky a spůsobil notnou výtránost

při tom. Na kro soabil, oo mu do raky při
lo.Vtěchto dnech bylsbujník odeousen na 8měsíců
do saláře.

Utekl bes prasete. Vnoci na $1.t. m. vypla
„šení byli občané s Vilantic s prvního spánku zuřivým

ak. Dělník Jan Macnar, bydlící u rolníkaVáclava Náhody, vyběhl na dvůr a příči

V panující tmě nslyčel stlumený dupot. Doběhlpro
-syna va, o -vsbudil a společně jali se
vyšetřovati na dvoře. Kdyš nalezli prasečí chlívek

-otevřený a prase, které ka krmení předtýdnem vHradci
Králové koupili, pryč, segpali ihned příčinu neobyčej
náho hluku. Pustili ss úprkem cestou do polí a Řays
po krátké chvíli nalyšeli předsebou chrapot, běželi
tímto směrem. Když přiběhli blíže, shledali neznámého
muže lopotícího se s plným pytlem na sádech. Než
ten vida, že pronásledován, nečekal, aby mu pomohli
nésti, odhodil pytel a utíkal seč mu síly stačily. Hon
be trvala přespůl hodinyaé jimneznámýctitel vo

žavé zmisel v jeme.V pytli nalesli atracené
a opět nalezené prasko a dvě zadušené slepice ná

vdavkom. Odkud ov slepice jsou, zjištěno nebylo. Popachateli není ani té nejmenší stopy, ba ani pro pytel
si dosadnepřišel, ač by muho hos , maje
še opět prase doma, vrátil. —

' Krádež. HostinskémuRudolfa Samkovive Velké

stříbrnéremonterkycezlatýmřetískomvceně
: vestyavjesti

na sdi. am e,j PěTdele více hostí ažádnýmionápadného nespesořovo

Zatýkačem stihaný šhař. 22 roků dělník
Václav Janouch, příslujný do SbochovieuKrálové Mástce
byl dne20. t. m.dopadenazatěsnvestravovněvChlamci
medCidlinou.Týš, jak také ods nyní doznal,zapálil ze

Be bedna ©" hoopodáší“orámupeVádařa Belelení. P. |
. p. Vácjeva boví

Neznámí zloději.
prohle v hrdle « bylo potřeba
dconé pachatelé dostali chaťf na výtečné

J.

béma

známí tlanečkyBeidleravHorníchBoři

4

oknem de !

vidia, Nálev

ndNedaleko hostinceaslsdena ráz“ prázdná |
a bez cádla.petrné stopypo bodsýh

.. ta po přám slodicné odtývaly. Oblssé
Ldebkova,Malýa Lally vlášlítéhoždne holempáté

émuže

pá
-Wž:;E ;

i
Japič . Zjmstilo00 však patráním četnictva,do

to 18 roků otarý čeledín ne Žďaru a Police, mnoho
na své mládí trostaný Ladislav Kollert. Byl právěpropuštěntéhožduevPolicim.Msvůsení,

n

„A je. Ples katol. soc. jednoty v Lito
mylli uspořádán bude v feděli dne 14. února 1897.
v sále na „Karlově“, Vetapné 50 kr. Čistý výnos ve
prospěch zbudování doma křest. dělnictva v Lito
myšli, Jako minulá léta %tdá i letos jednota, jak na
pozvánce čteme, aby ten, komu libo, ať dáma nebo
pán přišel ve kroji národním, lidovém. V, taneční
p , který jest na pozvánce uveden, sařaděn

také překrásný národní tanec moravský „Trnareček“,
který minulého roku o výletě katol. jednoty nalesi
tolik obdivovatelův a nadšených chválořečníkův;
Na šadosť velect. znalců národního slovanského ži
vota nechtěl zábavní výbor tento výtečný tanec, který
jest perlou zábavy taneční, vypustiti. Jednota doufá,

že veloct.obeoenstvoi letososvěděnnoupříeů jí sacho
Z Libřle u Josefova Jeho Mil. ndp. biskup

Eduard Brynych nedávno daroval obci naší na sří
sení Božího hrobu pro zdejší chrám Páně 20 sl. Ob
čané Libřičtí v nejhlubší úctě projevují za to Jeho

Biskupské Milosti nejardečnější U přáním: Prozřetelnost Boží nechť dopřeje Jeho Milostiještě dlou
hých let svěšího sdraví a síly, by z bohatého zřídla
vznešeného ducha Jeho vaešio ještě hojně blaha a
útěchy věřícím. — | Obec naše dbá všemožně o dů
stojnou výsdobu svého malého, starobylého kostela.
Jiš v minulých letech bylo od občanů mnoho peněz
obětováno na okrasu zdejšího chrámu; během pouse
tří posledních měsícůbylo s velikou ochotou daro
váno k témuš účela 80 sl., ebírkami zakupají
se rosličné potřebné věci k církevním výkonům, na
ř. Boží hrob a j. Dne81. t. m.pořádáživnostenstvo

Eibřické ples u p. Jana Špatenky.
Od Nového Bydžova. (Jak se to rýmuje?)

TytF dny dostalo se mě od rýboru kostelní jednoty
v Nov. Bydšově vyzvání ka podpoře na vystavení

:chráma Páné na no hřbitově tamějším. Kostel
má: býti postaven nákladem 43000 zl. ma památku

50] panování našeho nejmilostivějšího císaře a
krále. Vysvání samo, na němž kromějiných pode
je starosta města p. Oldřích Jedlička svedčí obsahem
svým o mábošenském duchu občanstva novobydáov
ského; pravíť se tam, $e „chrám Páně na novém bř
bitově je dlouhocítěným přáním všech dobrých a
sbožných katolíků v městě a še občanstvo pro vše
dobré a Bohu milé všdy nadšené k účelu tomu se
bralo na 82000 sl. „Zajisté to částka, jakou málo
které město venkovské v podobném případě v tak
krátkém čase vykázati se může. Celý zbožný podnik
jakož i příkladnéobětavosť slouží opravdu katolíkům

ového Bydžovake cti. Je to ale také důkazem —
jak i jinak chvalně známo — že obyvatelstvo Nov.

ydžova ve svém domácím živlu není tak bezbošecko
pokrokářeké, za jaké je celému světu roshlašuje ku

ř. Stráž na Cidl, která je vlastně em pokro
kého dražstra v Prase a netlumočí nikterak ve

řejného mínění městského. Z té příčiny nesdílím obav
„Obnovy“, jakoby vír nevěry a šílenosti celé město
zachvátil. Ne— tak daleko vlív Stráže nesahá a
náhled podobný činil by křivdu velké většině občan
stva novobydšovakého. Jsou ovšem i v Bydsově lidé,
jimž — jako i v mnohých jiných daleko menších
městech — nic není svatým a jicháto počínání aku
tečně o zdravém rosumu nesvědčí. Rohudíky, že jich
dosud málo a že jsou na mnose bezvýznamnými,
stačí však aby svými listy, ješ v rakou mají tero
risovali celé město.

Z Police m. M. Katolická jednota jinochů s
mušů „Vlastimil“ pořádá dme 3. února přátelský dý
chánek spojený u poučnou“- „ Přednášeti
bude dp. Bedř. Krieshofer, předseda jednoty o the
matu: „Víra hlavním pramenem osvěty a mravnosti.“
Dramatické výstupy a hudbu obstarají členové spolku.
Vstap volný. o 5. hod. odp. ve velkém sále
„na poště.“

Z Přelouče. Vzdělávací křesťansko-katolic
spolek „Svornost“ v Přelouči |dne $. února o 3.
v místnosti spolkové koná měsíční ochůzi členskou
s tímto p em: 1. Čtení protokolu. 2. Náš pro
gram pro badoucí volby v páté kurii v rozhovor
uvede vip. Jan Mikan, kaplan.
V Z Německé Brusnice u Trutnova. — Neděle

první po Zjevení Páně byla u nás svátkem radost
ným, byl totiž v ten den slavnostně posvěcen velký
reliefový oltářní obras „sv. Rodina“, shotovený v
dílně akad.sochaře p. J. Runggaldiera v Gródenu
v Tyrolsku, jejž daroval p. Josef Banr, pokladník
záložny v NěmeckéBruanici. Obraz představuje Pannu
Marii a av. Josefa, klečí ustavše v práci pozorují

Jušíška, cí vyřesává kříž. Pr
| obrasů" dokonaléa krásné,fe «£

istaviti melse, a kašdého su

důkasem j io,
| a fo !
starých a
vlastní obras
ste s Vídně, rodák Námecko-Bruenický byl
jeho tak únesen, še ilmeďalošil 260 zl. u
úřadu na obj dvousoch od téše firmy, ješ ku

krásnému provedení je pro dně, jek levnější nežmnohé jiné na nejvýš válené, tu jeme se

feavědčili. Škoda jen, Še i jiné dar jako lustrcena 680 al.) křtitelnice, svícny atd. nedošly ve
stejnou dobu, aby radost naše byla úplná. Nelze též
m pominouti, $e p.Vinc. Ott, mistr pokařský
v Trutnově co sdejší k Vánočnímsvátk
dema chrámu Páně daroval skvostný bílý
velem (cena skoro 200 sl.) s na Boží Hod pe tvou
rodínou sem přijel, aby přítomen byl mši sv., ktérá
v tom skvostném rouše po prvé a sa blaho jeho ro
diny a v Pánu zesnulé rodiče obětována .
me se těmto darům, jakož i těm, ješ teprv
mají, že náš chrám Páně, „který nebyl posledním
mesi kostely okolními, všdy nových a mových okras
nabývá, takže se zdá, jakoby zdejší ící o závod
ku okrášlení chrámu Páně pracovali. Čínení to po
těšitelné, není to dojemné, když k farnímu úřadu se
dostaví žena, (ne snad sámožná), s mdlým dítětem
na ruce, jež útlou račkoa knězi podává glatý peníz
(lonisdor), starou to památku rodisnou, na osdobu
chrámu Páně? — Aby sachován býti mobil pořádek
ve službách Božích v celé osadě, poříseny ma věž
sbírkou po celé osadě hodiny nákladem 600 sl. —
Pán Bůh račiš býti všem štědrým Odplatitelem!

Z Poděbrad. V úterý dne 19. ledna ©
hod. semřela ma zámku Peděb
dlouhé bolestnénemoci Marie princezna z Hohe
Sehillingafůrstu, jediné to dítko Filipa Arnošta
a kněžny Charikley z Hohenlohe Schillingafůrstu.
Všecko město i okolí umrtím mladistvé princesny,
měla totiž 10 a půl roku věka svého, bylo hlubete
dojato avšudejevila 00 soustrast s knížecírodinou.
Průvod pohřebnívedi sám nejdp. biskup krájováhra

decký EA. Brynychsa nasistence 19 hněší. Účasten

ství Be pohřbu bylo překrapojích nebbyčejné. Poelavných Boších v proboštském Poděbradskémchsámu
Páně ubíral ee průvodna nádraží,kdež rakoF9dra
hou sesnalou uloženado šelezničního vozu. Pocho
vána byla sosnula princesnav nedělí dne 24. Jedna
v rodinné hrobce v Šchillingafůrstuv Bavořích.

Z Nevého Bydžova. Značným nákladem osvě
dčeného, šlechstného dobrodince chudiny p. t. p. J.

Bergmanna,majitele c. k. privit. továrny na úsně ©výsbroj pro c. k.vojsko, postavenav Novém Bydšově

ph pěty léty krásná budova pra chudé, osiřeléy. Jmenovaný (dobrodince) útulek sirotečků vším
potřebným, vnitřním příslušenstvím a pad to snačaon
nadací opatřiv odevzdal památník lidumilství slav
nostně-církevně posvěcený co skvostnýdar do správy
obce novobydžovské. Od té doby každým rokem před
světky vánočními koná se za přítomnostipp. zastupců
e. k. a samosprávných úřadů i jíných četných hostí
slavnost vánočního stromku, při níš po příslušné

| promluvě, modlitbě, pro dítkami vánočníchiměřených deklamacích ošetřovanci obofsní a
Jho pohle bohatě obdarováni bývají. Jako léta pře
dešlá, rovněš i posledního roku dostalo se štědroatí
šlechetného zakladatele a jeho veleváš. choti 20 cho
vancům ústava úplného, podrobného odění šatstvem,
obuví, prádlem; mimo to podarovány dítky vánoč
kami, ořechy, jablky, cukrovím a potřebami školními.
Příznivcem ústavu a osvědčuje se kašdého roku1
dobročinnýp. JindřichFriedlánder, továrník v Chlumci;

poslední opatřil chovancům zdejšího sirotčince o ratných svátcích vánočních radostnépohostění. Ště
drým dobrodincům budiž srdečný dík a vřelé: „Od
platiš Bůh“!

Z Vamberka. Máličinnost toho kterého spolku
vána býti dle toho, jak mnoho zpráv o spolku

je uveřejňováno, pak ovšem muselo by se míti za to,
že náš spolek jen dle jména trvá! Každý jednotlivec
je tenkrát nejedílnějším, kdyš může vyprávěti o věci,
terá ho těší, = které se raduje. Atak zajisté i každý

spolek, ať je cíl jeho jakýkoliv, tenkrát nejraději o
sobě do světa správu podává, když snahám jeho je
nálešitě porozuméno, a spolek v činností své podpo
rován. A tohoto porozumění, této podpory spolek náš

. Občanstvo zdejší dosud nechce resuměti to
mu, že cíl a snaha spolků křesťansko-sociálních hlavně
nese se ku udržení a zmohutnění středního stava, a
še cíl tento nedá se dosíci jinak, než když lid vrátí
se opět ku křesťanství a výhostdá lákavým heslům
lši liberalismu. Než nesk race v klín, a pevně
přesvědčení jsouce, že pravda jednou zvítěsiti musí, a
še lid pozná, kde dobrá vůle a kde jen planá hesla,
seč síly naše stačí, bo.ujeme. Od pověstné slavnosti

avěcení praporu sousední jednoty kostelecké, kde use
dlejši, rozvážnější občanstvo jasného nabylo obrazu,
jak by to asi vypadalo, kdyby živly podvratné měly
snad nabyti vrchu, odvrací se lid enáhle od pro
roků falešných, a když některý, dřívezuřivý nepřítel
naší jednoty, náhodou přítomen jest některé naší před
nášce, pak odchásí obyčejně as ou, není ten
spolek tak zlý, jak jsem četl slyšel. Jádro na
šeho lidu, zejmena řemeslnictvo a rolníci, je dosud
dobré, neskažené, a proto doufáme plně, že během
času mnohoupotěšitelnou zprávu beden s to uveřej
miti. Členůčinných čítá opolek náš 62, a přibíráním
nových členů z drobnějšíhoobchodnictva a stavu rol
nického bylo příčinou, fe dřívější spolek dělníků a

řemeslníkůjak úvodnězalošen yl, víceE anníastanovy spolkové musely se přepracovat, a m
máme všeobecnou katolickou jednotu, dle vsoru jed
noty v Kostelci n. Orl. V uplynulém správnímroce
měli jeme v jednotě celou řada ých přednášek,
obsahu rozmanitého. Dp p. Karel Signek
měl přednášky jednající othematech : „Víra katolická
a hnutí sociální. Křesťanský antisemitismus. Kdy byl
národ česky šťastnější, zda v dobách náboženského
rozkvětu nebo úpadku. Jednatel J. Frydrych pojednal



oústavnostinašeho mocnářstvía V. kurií; při druhépřednášce objesnil členstvu nový zákom o vaké

příslušnosti. Pan V. Kučera redaktor „Obnovy“Nrmluvil „9úkolu ketolíků.v hnatí sociálním.“ o
tobo tány byly řeči Dp. Dr, B. Horského a vdp.

avránka na ajesdu v Příbrami. Velice
č navštívená byla posledníměsíční echůze, jde

e nevšední ochotou zavítal mesi nás dp. B. Vrba
s Průbonic, a objasnil nám rolnický program streny
křestansko-sociální. Schůse tato zůstane nám dlouho
v milé upomínce, obsáhlá, však na nejvýš poutaváa
přesvědčivá řeč dp. R. Vrby uspokojila kašdého, stou
pence strany křesťanako-sociální,anoi hosté,kteří se
tentokráte velice četně dostavili, a duševní strava
z Nár. Listů čerpají, vývodům řečníkovým plně při
svukovali. Potěšilo nás velice, že statečná jednota
vKostelcin. Orl.takčetněse schůzenašíapřed

nák dp. R. Vrby zúčastnila, zajisté že alavná jednota kosteleckábrsy poskytme nám příležitost návštěvu
oplatit. „Zdař Bůh“.

Ze Solnice. Jest sapotřebí Fromlaviki zase jedmou vášně o podniku, který jest důležitým pro město
Solnici a i pro celý farní solnický obvod! Míníme
tuto nově projektovafbu stavbu svatyně hřbitovní!
Od té doby, oo v Solnici byl novýhřbitov zřísen, mí
jel rok po roku a hle dnes jiš je tato sahrada mr
tvých tak plná, že domníváme se, není v Solnici ani
ve farnosti nikoho, kdo by na tomto hřbitově neměl
někoho ze svých drahých! K tomuto místu tedy při
poutány jsou mnohé krásné upomínky na ty, kteří
s námi žili a jsou připoutány sem lepší aity, city
piety tak mnohých. A dlužno uvážiti, že tento hřbi
tov je i místem budoucího odpočinku těch, kteří v Sol
mici a ve farnosti solnické dnes žijí. Kdo pak upřímně
má na paměti své drahé zemřelé a vážně uvažuje
o místě, kam i on schýlí hlavu svou k odpočinku

ješ chtěla a chce, aby solnický hřbitov sa městem
sveleben byl budovou posvátnou a památnou zároveň|
Víme sice, což jen tak mimochodem, že v jistém listě
v dopisech se Solnicestaly se projevy této my

šlenky odchylné, ale podle znění těchto projevů,bylov těchže leccos osobního a to přece je s dostatek zmá
mo, že tam, kde se v odporu proti vášnému podniku
vplítají osobnosti, nelse tento odpor bráti jako vážný
méjezd proti věci samé. Do osobností ae obyčejně bije
když jsou všechny jiné důvody slaby a nebo, když
jich není vůbec! Proto na projevy těchto dopisů se
Solnice“ nebylo ani odpovídáno! Již také z piety ke

hřbitovu vůbec! Všd 6 hřbitov, místo poklidu a po
koje, kam člověk někdy uprostřed víru a bouří života
rád se uteče, aby těžkostmi žítí blavu znavenou opřel
o hrob těch, na něž mysl uvádí jej v doby štěstí
dávno minulé, není snad vhodno vnášeti v rej novi
nářských polemik! Vždyťsnad i o solnickém hřbitově
a o tom, co 8 nim souvisí platí: „A můžesnad ve
světě býti kdo tím nejdrenějším cynikem — na prahu
hřbitova — přestává cymsmus všechen“. A mohou
snad zde býti ve volném překladě uveřejněna slova
básníka jmena svačného.Týš dí:

Ve kostelíka zášeří
s tatíčkem svým mluvím
a se svou mluvím máteří!

KŘEan naso Jj někdy
sde přec jenom mar

„ a mluví zde jenom víra.
Zde na hřbitově mluví víra a ona je přes všechny
útoky přece jen uznaným citem ušlechtilým, dlužno
tedy, aby i při tomto projektu stavby nové svatyně,
jež dotýká se tak těsné solnického hřbitovamlavily
jenom city ušlechtilé! Svatyní hřbitovní má býti po
vzneseno a zvelebeno místo odpočinku posledního všech
z celé farnosti důstojně. A jeatliže, jak jiš jednou
uvedeno, o svatyně hřbitovní staraly se všechny měst
ské a farní obce v okolí našem, kdoby byl, aby i
v Solnici nebyl povděčen původci myšlenky té, kdo

bybyl, aby nebyl povděčen těm, kteří se přičiňovali
obětovali a k účelu naznačenému zabezpečili příspěvky
své? Tak mnozí ušlechtile promluvili obětmi svými,
mezí možno, aby příkladjich nezůstal bez účinku na
ostatní a nezůstal bez účinku tak, aby, když ne ji
ného, přinášela se aspoň blahovůle vetříc projektu
záslužnému! Jest plným přesvědčenímtak mnohých
se Solnice szcelé farnosti a i z dálí, že kašdý, kdo

sde přičiní se, aby myšlence dávno chované brzo při
blížil se výsledek sdárný, vykoná čin záslužný aťpři
činil dle svých poměrů více nebo méně, jen dyž zde
přičinění i oběť všech bude jednosvorná| Že toto sku
tečně je plným a nezvratným přesvědčením přemnohých
s města i přifařených obcí a všude tam, kde je v Sol
nici zájemušlechtilý, toho přece je důkazem obětavosť
mnohých, jež jiš se ukázala a ješ zajištěna jest i na
dále až myšlenka, projekt z různých jednání úředních
různých stran přešine se v čin — v počátek stavby!
A jest žádoucno zajisté, acy se tak stalo co nejdříve!
Neboť po vyřízení všech otázek předběžných vzejde

zajisté jednosvorný zájem o dokonání díla záslušného,jako byla jednosvorná obětavost všech dárců
z blíska i s dálí i = nejrůznějších končin! Uveřejnili

jeme před časem jmena dobrodinců prvopočátečných,
ocenili kroky příznivě vatříc myšlence tétovycházející,
ocenili i hodnotu slibů závazných, byl ipo zásluze
oceněn šlechetný odkaz muže neméně šlochetného

mosti té září a zářiti bude povády v
budoucích. Jest tedy šádoucno, aby po
vějších zmínka „se stala o- těčh, kteří dosud veřejně

Jmenovánínebyli dp to P. T. velectěnídobroncia v itelky, jenž tuto jména jejich
následejí: K. Potůčková Bolniše 10,81.,J." Kalous 
ce 3 zl., Hosté na letním bytu Kvasiny 6 zl. J.

Bek Solnice 10 ul., P. Potůčková Solnice 8 al., J. Hal
vigr Solnice 80 kr., F. Šklíba Kvasiny 1 sl., Ig. Hor
ký Heřm. Měetec 6 sl., V. Zahradník Kvasiny 5 zl.,

A. Doubravský Hlinako 6 sl., F. Tomíček V. Uhřinov
10 sl., A. Barianová Dobruška s zl., Rodina Křížkova
Solnice 6 aj.. A Macháňové Kvasiny 1 sl., F. Kunc

Kvasiny 6 al.. J. Kamc Č. Badějevice 10 al., F. a T.Fuln Č.Badějovice 10 xi., M. ČapkováVídeň 6 sl.
S. Mert] Třebechovice 2si., B. Uhlířová Solnice 2sl.
J. Madreň Kry 1 sl., E. Hlaváček Neveklovn 41 asisí.
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dárců
Pavlová Kvasiny $

. Potůčkovrá Solnice
al., A. John Kostelec 6
Uhřinov 3 sl., Více dár
telé panství Bolnice, Kvasi
Solnice 10 al., F.

o> Fipečnék sl, A.
. E rá vasiny

sl.,
sl.,

J. Matoušek Vys. Mýto 5
Rodina Šmorancova V.
1 zl. 40 kr., Bývalí maji
100 sl., A. Doubřevská
Rychnov n. K. 5 sl., A
lešalova Skalka 1 sl.,
F. Kancova Solnice 8
F. Pavlova Solnice 5
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wez,
2 sl 60 kr. D. Peřinova Létoměřice 5 sl., A. Ehlova
10 kr., J. Ther Kvasiny 8 al. 60 kr., B. Smolora
4 al., Á. Chmelíková Podchlumí 30 sl., F. Cveja Rych
nov 2 si., J. Jirsa N. Paka 10 sl., F. Hílgartner Ša
chov 8 sl., N. N. „exvroto“ Solnice 80 sl. Toť zase
zatimný soupis dobrodinců dalších. Mohli bychom po
aloušiti ještě řadou jmen těch, jichž příspěvky buď
upeané anebo jinak slibené zaručeny jsou, neš k tomu
svým časem také dojde. Míníme, že jiš z tohoto sou
pisu vysvítá s dostatek s jakým účastenstvím se my
šlenka hřbitovní svatyně. i šíře setkala a de ona se
stala zájměm i širší veřejnosti, zájmem i těch, kteří
mimo Solnici a její farní obvod žijí. Tím tedy stojíme

řed projektem, přiněmě záleží na tom, aby všichni
initelé dobré vůlea' snahy ušlechtilé sjednotili se

k odstranění všech překážek prvé kroky, jak to při
každém podniku bývá, zneanadňujících a aby pouze

a jedině všem záleželona tom, I, nejdříve nahřbitově solnickém vypnula Be stavba památná a po
svátná k výsdobě m zvelebení toho pole, na měmá
věčný sen svůj ení tak valná část města Solnice a
tak valná část obyvatel se vší farní osady. Kéž za

lupůsobení všech činitelů a za další
obětavosti těch,jiš zájem pro Solnicí a farní osado
a pro místa její posvátná chovají brzo k vyšinám ne
bes pne se na hřbitově solnickém svatyně důstojná,
takové svatyně, ješ jednoho z nejnárodnéějších našich
básníků nadchla ke slovůmtak dojímavym, že jim
kašdý a každý citů ušlechtilých v nitru svém při
svědčí. Kéž i o našem solnickém hřbitově možno ai

Na hřbitově kostelíček
kříž na vršku báně
dřímá mi tam srdce zlaté
stříbrem vzkvětlé skráně“.

Z Bohuslayic. Dne 17. ledna konala jednota
kotol. jinochů a mužů „Václav“ v Bohuslavicích svou

ší promlavě připomněl, proč u nás jednota založena
s že byla nutně potřebna — a radostí ohlíří se na
činnost spolkovou v uplynulém roce a s nadějí můše
hledět v rok budoucí. Ze správyjednatelské vyjímá
me: Jednota pořádala 12schůzí, jednu spolkovou zá
barvu — asúčastnila se svěcení praporu bratr, jednot
v Hronově a v Kostelci n. Orl. — doprovodila ke
hrobu milého všem knihovníka 1 Václava Hynka Ve
schůzích přednášeli P. T. pánové:1. Dp.Paulus ká
plan Dobrušský: O pojišť. fondu cís. Frant. Josefa.
2. Výbor spolku bratr Jos. Vintera: O madě. 3. V.p.

o Předseda B. Novák: O květenství a súrodhovíníkvětů. 4. Dp. A.'Doatál kaplan Novoměstský n. M.:
O berlínské průmyslové výstavě. 5. Dp. V Šitina před
seda jednoty Hronovské: O názoru materialistickém.
6. Předseda — o socialismu — o sázení, šlechtění a
ošetřování ovocných stromů ři čemž rosdány čle
nům rouby obdržené se zemské pomol. jednoty —

ředčítal při schůzích různé články poučnéižertovné.
Spolek zavázán díky p. místopředsedovi, že dává nám
ze svóho vytápěti místnost spolkovou. Solovými vý
stapy nás rozesmáli bratří dobrusští Pancíř a Novot

p Je naší čilí bratří V. Pcláček, Jos. Slavík, J. Syvský, Jos. Macek č. 179 a 284. Knihovník půjčil
ze spolkové, vlastně farní knikovny 639 výpůjček po
více knihách. Členové čtou v 10 exempi. Lidový list —
ve 4 exempl. Slova pravdy — 6 exempl. Časuvé úva
by, — po 1 exempi!. Dělnické noviny, — Vlast, —

Obranu, — Náš domov,— Obrort L 6 polkumorav., — Zábavy večerní, — Hlasy „s
tisk., — Čas, — Č. Kneipp, — aj. sahrádku, —
And. Stráž, — Milotického — Hospodář
ské listy. Jednota přihlásila 00 za zakládajícího člena

Vlasti.“ Ve spolku rozšířeno 148 katolických kalen
dářů. Dne 20. Jedna t. r. pořádala jednota spolkovou
zábavu. Tanec střídal se se solovými výstapy a ku

Pety které získaly si pochvaly všeobecné. istý výtěžek na prapor spolkový odkázaný nejlépe ukazuje,
jsk zábavy spolku jsou navštěvovány. I na šk. matici

Poráo B zi. %6-kr, které do Prahy saslány.
Z Holie. Dme-24. t. m. konala v Holicích sel

ská jednota valnou svou schůzi, při níš p. poslanec
Formánek s Hradce Králové promluvil o tom, koho
voliti budeme v V. kurii. Řečník mluvil klidně a dů
stojněbeze všech zbytečných útoků na jednotlivé stra

n SMtické. Po něm vystoupil řečník socialistickýachule, vyslaný sem schválné s Prahy, aby tu agi
toval ve prospěch své strany. O straně klerikální il
drze, še využitkovala idey náboženské k huúmbuku.
Svým útokem na české státní práro spůsobil mezi

pomoc sdej
ším socialistům. Pan Udržal s Rovněvyvrátil nezvrat
nými důvody utopické domněnky sociální demokracie
a uvláště pěkněpoukásal na to, $e bureiéni a kapi

kracio,basjejichšto komandanaemějísaprodanínej.e, jejic m jí i
tátoři socialismu aní hlesnouti. Socialista Mach

se zavděčil svému štábu a svláště velebil gene
ima socialistů dr. Adlera. Ne -konec své“řečíí | té

© É
silné,žebydovedla„sundati“v |kterébyz0
onaja vé nosti. Posledním řečníkembyl panrmák s Litětín, který začal ostře kritisovati 

sochalisté dorádeli
poznámkami tak, depan Ročník zadedhl

dále mlaviti' — ba opovážil wo jeden1 nilů vohdli,
še mu plivne du obličeje. Tak bojuje soctahetícká
armáda! Na konec přijata byla resoluce, žev V. kurii
bude se voliti p. Formánek s Hradee Králově.
schůzi bude pořádati selská jednotadne b.
v Přelouči. —* *

5É

(Zasláno.) o
Jak oslaviti chtějí členové NEE.řádu

tereiářskéJabileam.:
Dse 26. května t. r. slaví Jeho Svatost, pi

—terciář Lev XIII své 3bleté toroiářské jn
lenm — co člen téhož III. řádu, jehož slavným

obnovitelem a největší chloubou se stal. Káše
proto láska i vděčnost i radost kašdému terciáři,
ukládajíce mu to sa Čestnou povineost, aby co
možno nejdůstojněji a nejslavačji tuto zvláštní a
významnou památka oslavil. I ajednotílí vši
chni terciáti Rakouska a Německa — vit
pětadvacítiletou tato ročnici společně, a chtějíce
Sv. Otci podati důkaz nejen své vděčné synovskéoddanostialásky—alei tohometušenéhoros
květu a rozšíření se JII. řádu, ustanovili 0e na
následujícím: 1) Všiekni členovéIII. řádube
dou konati 9denní pobožnost na úmysl Jeho
Svatosti a sice od 22.—80. května — v ktorýšlo
poslední den vykonají na týž úmysl společné
slavné sv. přijímání.Kdo bytak ačinití nemobl—aťsi konépobožnostta sámprosebea av.při
jímání příjme v některý dem této pobožnosti;
mám však za to, šeť anaf se mycí téměř již všady
koná pobožnest májová, bude snadno i tuto no
vou sní spojiti — a ji zároveň okázale a ve
řejně konati. Dle torciářského bravíře slavíme doo
30. května právě památku sv. Ferdinanda Kastil
ského — krále—terciáte a — jsk se nadějeme —
bude všem terciářům prota Jlavnost úd Haské
stolice poskytnuto bojných miloatí.

-2 Podáse JehoSratvstí děkovací bla
hopřejná adrosa, z kteréž má býti patrno
jak a kde se III. řád rozšířil. Zároveh má Sv.

tebled toho serafioského
Jeho klasa pod prapor
vztýčený tak ochotně a

četné seřadilo. Ale právě k této statistice prosím
co nejenažněji a nejuctivěji všech p. t důstojných
duchovních správců, v jichž faraostech terciaři
jsou — jakož i zvláště všech p. t. důstojných ři

ditelů III. řáduať světských st řeholaích,oneobtěžovalia co možnobrzy pod adresou(
úřad v Něm. Bělé v Čechách) laskavě podati
správukratičkou:Místo... diecése
počet členů . . . . a jméno jich duchovního řídí
tele... . a pokudbysnadmezičlenybylkterý
rodem, postavením, uměním, vědou neb jinak vá

žený a vznešený nebo slovatný. ,8.)Veřejnýmá průvody a*tobeďpo
kud možao k chrámům řebolí františklánských —
aneb k svatyním Marianským — aneb třeba jem
k jiným poblízkým — sousedním kostelům. —
kde by tolik členů nebylo, aby tvořili poů
vod důstojný a četný, nechť se spojí z vícero
jednotlivých osad v jeden a oslaví památku ta
předc jeu veřejně a slavně. — Možná žeť « tó
příčiny i letos bnde vypraven poutní jubilejní vlak

vojska, kteréž se bylo

oznámení sa včas stane; — a bylo by jen žá.
doucnu, by s Čech účastenství bylo valnější.

4.) Milodary pro Sv. Otce; my terci
áři nejsme sice na statky vezdejší obyčejně bo

a na takovém s lásky a vděčnosti daném krej
caru spočívá větší požehnání než na stech boháčá,
když to zvláště z okázalosti nebo nějakého do
nucení učiní. — Milodary ty mehon se sbírati
při řádových shromážděních — a odváděti buď do
administrace „Zahrádky“, která všechny milodary
uveřejní — ameb níšepsanému; menší částky lze
dobře iv vních známkách zasilati. — I jed
potlivci mohva své dary sami o sobě zvláště za
sílati; — a jen se prosí o to, aby zaslány byly
milodary vesměsdo 1. května; avšak ty svr
chu žádané zprávy buďtež do konce února aspoň
poslány. — P. T. oténé čtenářstvo vůbec a p. t
důst. duchovenstvo zvláště se prosí, by toto zde
navržení oslavení laskavě všem torciářům sdělili
a třebas i s kazatelny oznámili, zač z hloubí své
duše volám všem, kdož k proveden: zamýšlené

srdečné . „Zaplať Pás
oslavy přispějí, aplať EBáb“

(Zasláno.)*

„Pan JosefKrejčík,
umělecký závod sochařskýařezhářský v Průze,

"Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24. ©
V příloze zasílám bankovní poukáskou po
vienýobnosku vyrovňáníza sochu sr. Vác,
lava (v nadživotní velikostiprovedenou)s níž jsedj“
úplně spokojen.. Přeje Vašemu závodu zdaru, tř-.
váms6 srd od m

ShánýmP om ettone
urpsa 1996. i

v

S96.Louis Mo. 15. í
: North America, „A
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VHradci Erálové, dne 29.jedne 1007. 1hl.
-al 5.603- 640 -te sl. bom ak6.35,

a 860 aš 4-—.ovessl.2-75až 8.—,prososi 4-80
——,vikresl. 40at ——,bráck sl 7:60až ——,

dočkasl. 11-80až ——,jáhly zl. 9%—aš 0-—,krup sl.
6—«ž 31-bramborá sl. 180až 2—,jetelovéhoto

bílého sl. 28 —aš 30.—, jetelovéhotemínke švédského sl
34*—aš ——,máksi ——aš ——,olejkysl. ——
a ——, Ivěnéhosemenesi 6— až ——, 100 kilogr.
šitnýchotrabsl. 8-80 aš ——, 100kg. otrab |
sl..8-—aš ——, 1kg.máslačerstvéhosi. —80 až —.90,
1 bg máslepřorařenéhosl ——aš ——, 1kg. sádla vo
gřevého sil. —80 aš —-—, 1 kg. tvarohu 16—16 kr,
1vejce3 a půlkr., 1hoktolitrcibulesl. I-—až 1-20,
1 kopa růsné soleziny sl. 1-28až 1-40. — Na týbudní

bvý hektolitrů - - £83, žita 258, ječmene 151,16, přese 3,- vikve U, hrachu 3, čočky 2, jehol 3,
krep 18, brumbor 54, jelolováhosemínka 28,
eemjaka 3, olejky —, máku —, [pkurek kop —, selí
bee —, boktolitrů..cibelo 65, růsné nelénný --kog.208,

vepřů 64 kusůpodovinčet 266 kusů. “

ČASO VÝCHVAHŮ
„o Tyšla čisla:

44- Nášprogram.

4.Radikalismus a hleri-a lismus.

á. Encklika Lva xm.: 0 vem dělnické.

"4 0 ultramomtanismu,A2. JC—- "n
+Časoré úvahy« uveřejňují pozoruhodné prácenové istarší, aby vnikly

donejširších vrstev katolického lidu.
Obsahují průměrně z tiskové archy a

prodávajíSejen zaCenur“1 CeloročníP lig
50 kr., jednotlivá Č stojí 4 na
4vý pátý výtisk zzdarma a franco,

-Umělecký
závod

uxAPE

na skle

DTA,
" Brno.
Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
BSedmkrát prvním

cenami vyznam.

Vzorníkyk na
blednutí franke.

Ceny mírné

Politickédružsívo (iskové

V Hradci Králové

7 Vyěsloč: „vytíníuplsíbu

Učtese z dějin
Boro.k naší mládeči vdslaride vlaslanee

| Testókrátký přehled |
-| dějin českýchdostati lze

biskupské nihtiskárě
Stran 62 8*. -— Cena 15 kr. frenko.

PH edhíresvětšího paeěství přiměřená

-"glováckou

slivovici
AEALEZEFTdd000aM2©dd

| 1 liteod70 kr. po-|
činaje vyrábí

celouřadou 1

K4VEodkudAdddomů

TTITTEIZ RIAZZ A A225 452

Z Oltáře
vyňaté modlitby mešní, jež ld při měi sv.

znávám, Věřím v Boha, Přijmiž sv. Trojice.

smem tištěné 100 kusů za 60 kr.

-Judvík Nejedlý,
dekorační malíř
v Norém Bydžově

M dřívev N-aěciKrálové
odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

"Provádím malby od jednoduchéhoaž do
uměleckého spracování, restauruji staré malby Ji
nástěnné, jakoš i olejomalby na plátně a ma
luji obrasy nové.

Návrhy ve slohu stavby. kostela se na
požádání očhotněvypracují s rospošty předloží.

Eorooenoeoocopooronevocooo

Boo
křestní listy

jsou me akladě bisk. tis

„skézně40kusů.(kníhs)z$
80kr.

nrětraty|
od 60 kr. výše

k výše nabízí

(> Vsí výrobu9
vlněných látek

-+ ZŠSté ověl viny

a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,.
závod soukonický v Humpolci.

Vyznamenán ma semeké jatilejní výstavě v Praze stříbe,

medailií obchodní komory živnosteoské, v Plovdivě stát.
ftedáilí brons.

. Vzeskyzdarma airanke.

SOSd4SSKSSSSSSE58

|
|

“

mredelle 6 korunou. — Čestný

nejlepším jediné

mé“ odporučené pro jeho výtečné vlastnosti

Kus za 5 kr.

Telefonické spojení.

O00000000000000000000

+Dobřeosvědčenép

hodinky..
zlaté, stříbrné, alklové a ocelové jskožveškerénástěnné hodiny do sslonů, kance

„ kuchyň a hostinců. Budéčky u velkém vý
dobře a: přesmě regulované se zárukou ©d

nohodotříroků. o zlaté a ovýrobky tového©s nového
stříbrs doporučuje zaPelmi nízké ceny

Josef Šteffelk,
závod hodinátský a zlatnický

-v Hradci Králové,
velká podsíň, č 145. proti hlavní stráží..

jd

Veškeré správy- hodinářské jakož i zlatnické
se přijímají a vyřizují co nejpřesněji za cemy pe
měrně levné. ©
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Právě jest vydána:

MŠE F-DUR
pro smíšený sbor s průvodem varhan

a malého orchestru.

WI3SA F-00A
ad Gusluor vo7es inaegoales organo atgue PArva O7

ohestra comitante.

SložilFr. Pcka. Op. (7.
Partiturs, varhanní hlas, hlasy nástrojové a sodvné 8 zi.
netto; zpěvné blasy a blasy emyče.nástrojů po 16 kr. netto.

Prvé vydání tohoto díla (pro smíšený sbor s prů
vodem varhan, za 2 sl. 60 kr., hlasy po 15 kr. netto)
potšalo s neobyčejným úrpěche m připrovedeníjeho
na četných kůrech v Praze, na venkově, v Bolnohradě,
v Subotičí v Uhrách, ale i v cižině, jsko na př. vv
Vratislavi, a j. Skladatel opravil nyní k četným přá
ním měisvoupro malý orkestr, totiž dva hoboje
(neboklarinety), 2 rohy, smyčoové kvintetto a
varhany neobl. 3 pomouny a tympany. Zpěvné hlasy z*

staly nerměněny. V této podobě jest mše tato Jedi
ným dilem svého druhu, spojujicpři své snad
nosti v provedení i neobyčejnou efektnos
a hodí se tak ku všemožným příležitostem.

„Hlídka“ benediktinů rsjkradských píše v č. 4.
r. 1896 na str. 295 doslovně: „Měetato v čtetě církev
ním sloha pracovanábudiž doporučan 8 seovičnějším

kůrům,kteró mejídobréhovarhaníka.PěknáÁaváčěnéskladba ta zssloužíoprevdu,aby marech zdomácněla.

Nakladatel FR. URBÁNEK, český knihkupec
v Praze, vedle Národního divadla.

-1 Prvý deský závod hudební. $i—

hěhádabákárF :
Advokátní kancelář

JUDra.

ŠTĚPÁNA PISGEBEK

vHra Králové
nachásí se od nynějška v nárož
mím domě č. p. 280. p. professora
Beránka (první dům u pražského

mostu) v I. poschodí.

=
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závod na zužitkování ovoce i

| JUČ dos. Tomášek ©
i ve Vysokém Mýtě. i

f Vzorkyzdarmaafranko.(i Š

tráta vlasů

a tvoření lupů
(66 pod zárukoujedině jistě

zamezí

CRINOGENEM
od

J. Beyšovce v Jičíně.
Cena láhve s ochrannou znémkou 1 sl. při 3 lahvích

franko na dobírku, neb lépe proti pošt. poukázce 3 zl.

Sklady v lepších tmaterialníchobchodech aholičskýchzá vodech.

We- Přijme se "W

zástupce.
Pro moji v Králové Hradci stávající filiálky

se Šicímí stroji, velocipedy a buudeb. automaty,
přijmu solidního, obratného a kauce schopného

zástupce, buď na provizi, neb na rn roční plst.Podmínky: Znalost odborná, thooretickéa
částečně praktické vzdělání, znalost místních po
měrů a úplná zachovalost.

Nabídky sobě vyprošaji do Ď. února t. r.
pod adresou:

Albert R. Štourač,

Vypsání konkonkursu.
Politické družstvo tiskové pod ochra

nou sv. Jana Nep. v Hradci Králové

vypisuje tímto konkurs na zadání prací

kamnářských
a malířských

v novém diecésním spolkovém domě „AÁdái
bertinu“ v Hradci Králové. Konkura se.
vypisuje do dne 23. února t. r. a do podmínek
lze nahlédnouti v místnoptech spolkových,
v Hradci Králové číslo 34, velké náměstí, |
kdež budou ode dme 1.'února do 16. února

t. r. včetně k Souptýpe loženy.. V příčině
prací majífskýth' ná de dáti malířům nistatm
přědnost. |

Politické družstvo tiskové
pod ochranou sv. Jana Nepomuckého

3 v Hradci Králové;28. Jedna 1897. =

Dr.Moe piFrýdek;

*OD000000000004S0000004000T

IVY aš

ři aich

Kyrkákuniakotnko drnrika

totiž vkusnou pvýše.

v

PRE- K.dcbě -PN

dovolují sici potívě doporačíti —
Boží hroby se slohemkostelůsoublasné.říše
vé costy v relicfu řezané neb lité, polyohromované
na zlacené půdě v alobových rámcích. Becby

„Vekříšení“. :
Fotogralie a nákresy joou* dleposlel.

V blaboké úctě cddený

Josef Krejčík,
uměleckýzávod 'řesbářský a sochařský

v Wraze. „
Písáraa a dílny na Letné 612 —VII. Sklad Bliš.

—" čína třída 8. 24. „

. totonop00000000025000

EFrakticképříručka
pro veledůstojné duchovenštvg:

Ooustavnýpřehledzákonůanařízení
o působení orgánů oekovníoh
ve škole obecné a m é.

Na základě pojednání
Dra. Antonina Skoddopole,

uveřejněného
v Kalendáří duchovenstva českosl. ná r. 190

. obšírněji zpracoval
Dr. JOSEF
Úsna 1 si, stran 194.

jee: všemitejdlet.éž odborné
příznivějejS nat a ojporučlhly.

Otšat objednávky vyřídíjediněProf. Dr. Jes. Mritiž

Spis: teeto ohrále aa edOrdinariá

: Sríoe koslelní
pravé voskovějipolovoskové,pa-.
schaly, trojhrany, grana, jakož i
nejjemnější druhy kádidla, dopo
ručuje veledůstojným farním a
slavným pattonátním úřadům,

rovněž i

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

lamp7dnůhořícíavšeobecnězanej

A

jemí© jemuní
-=aČS©p4bivwHra

* | Závod voskářský „u,Albersů«založen r. 180g.

o*60+0000500000000000
neseProdá se

Světosor z r. 1878—92. po 4 zl., Osvěta z r.
1871—86. (díl 1.—16.) po 3 zl, spisy Jane z
Hvězdy (díl 1.—3.) 2 zl. 50. kr., a pisy
ského(díl 1.—4.)8 zl. 60kr., W.Seotta„boben

|osece2000000000020008000060)
č“

Bližší adělí admi

Dr František Sulo,

nistracet. I.

„l

Veškeré zásylky, aa předplatnéadresujte

| ObnovavvHraddKrál
Nea . 4
na roku . 2na roka. 1

Jednotlivéčíslo vmístě 7ko. , poštou Jaří

Mistnosť redakoe: í
V Hradci Králové, Velkénáměvdíč. 84.

sl.

»

%%4%ee
JJAN HORÁK,

sonkoník A
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(69natonaké v nejbiišáích ní eb.ojlynu shěmoVuha o poolkači

úebliny takého národav opostci prottvlátlé hreDěte Badena:V postodif době ovšem v oo
sici poteése svolenímpan předsedy ministerstva,

ktarý rozhodova, kotikposlanců smí Mlavovatípřotí:
němu a kolik jich smí zůstati za dveřmi saémovny
adebo dokonce v oposici doma: u kamén. Takovýto
drah oposice oblíben byl ostatně téš u antisemitů,
německých úaelonálů, bu téš u mírnější frakve
židovskoněmeckých liberáhi.

-Kdo je v podobné oposlci, žije ovšem více
méhě z milosti vlády a parřamentární většiny a ve
skutečnosti smí si tobo málo naporoučeti.

—— Voličově vědí sami nejlépe, pokud sliby před
šesti loty českému lidu dané splněny byly. Vnej
poslednější době máme sice od vlády některé sliby,
nad skutečnými vymoženostmi však
žádný Čech nejáscá. Nemáktomu bohužet
příčlay.

U lidí politickyprosiravých,s můšemek zim

dnes počíau také čásť mladočeských poslanef,
kteří bezvýsledhouoposící dal se poučiti, panojenábled, že přání a tužby českého národa jen tehdy
více respektovány budou, pak-li najdou poslanci
čeští místa v příští parlsmentární většině. Protože
póvná většína na říšské radě může jedině pozů«
stávati z Poláků, Rusínů, Jibostovanti, konservativní

dhahy 4 deskýchkonservatirníchposlanců
a z umírněných Miadočechťů, tedy swe v řadách
poslanců slovanských i rozvážných Čechů osývají
hlasy, aby se umožnilo zřízení velkého klaba če
ských poslanců. Kdyby do něho všichni příští po

naecíoslts P by to tadtě80 až 82 hlasůsějatanci, by to číselně nejčet í

kleb na říšskéjr byl by id uakovýto k ideálem mnohých a
dal by se docíliti amírněností všech českých stran,

FEUILLETON.
Kapitola o tanci.

Mládež v masopustě se zálibou tančí, chodí
na plesy a vínky ráda v nových nádherných ša
tech, nač ovšem tatínkové od jakživa naříkají.

Je taoec zábavný, prospěšný « užitečný?
Naší staneční omládinče zdá se tato

otázka jistě naivaí, avšak i tanec má a měl své
nepřátele. Kdežtostaří Řekové přáli tanci, Hkajíce,
že se jím duch i tělo ušlechťuje a tělo žei v cho

kulturní: národ, Číňané nevidí naprosto prospěchu
tance a diví se tomu, proč vlastně bílí lidé tančí.

Člen čfoského vyslanectví v Londýně vypra

děrné copatým krajanům o evropském tanci násle
»Na západě ženy i muži stýkají se pospolu

a nepovažuje se to nikde za hanbu. Dívky nezřídka
hovoří s mnohými muži, kteří se přo to spolu
nehádají. Jsou mezi západními ženštinami i tako
vé, které ssmy na jevo dávají přízeň krásným
mužům. Vůbě: se na západě vyznáčují ženy ex
pansivností a mužové naopak skromností. Zalíbí-li
se tem ženštiné muž, spéchá ona vyptati se, zda-li
je svoboden či ženat a je-li svoboden, tu snaží
se sblížiti se s ním.

Je zván do domu, dívka chodí za ním, při
čemá se nezřídka muž e dívka o samoté pospolu
baví, ba i chodí spolu na procházky. Rodiče ne

překdí v tom svým dcerám.západě existuje obyčejtencovati: mužský
a ženské, postavivié“se proti:sobě tuší k-tvé,
drží se jelen druhého. Mužskýobjímá rukou záda
ženátiny, tato se opírá o rameno mafovo atakto
tancují" točice: st pů' komnatě: Vždy čtyfi nebo
pět párů tancuje pohromadě; a:otočivše se ného
Jikráte: zůstanou stíti, Obyťej tento ode dévaa
existuje nr zájjádě; v tarníčh velitých i malých

l
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které obojíne: súitovicků českého státního právů,
národní, n úelté a'oběnrrské rovnocemmosti. Pal
by moli český hd káudidovati své muže nejlepší
kteří by bylř dto, věst meutární kotelně

obr a vynikajícímřodborníky.Ýko projednávajíse jak známo vělcky

náv předloby a rálony, v komisích spočívá| vešlteřé práce parimeztární, sde rozhodují
věsté důvoťy, parlamentární zkušenost a vážnost
ktebu. Pa Řeči:v plaě sněmovně, populární do
tasy č rázné návrhy, toť pozlátkempro méně chá
pavé voliče, kterým pouhé řízné slovo, bez skutku
« výslediča úplně postačí, —

Český jednotný klab, který by se skládal
z vytikajících odborníků, imponoval by jak vládě,
tal ostatním parinmentárpím stranám.

Zdá se však, že jedotný, velký český klab,

vadaí poslanci, kteří — majíce velkou hubu a
prátdnou hlava — se úbávají, že by je velký,

s vážoých mužů se skládájící klub nemohl anaten potřebuje pilných, znalých dělníků
w niltolitrabod-dletář. plny je

Právě takovito comele-voyageuři a planí šva
dronét vydali jiš před měsícíheslo: raději socia
listy, než katolíky! Povelení to zastanci českého
státního práva a národnosti, kteří horují pro lidi
bez národnosti, jimž český státní právo, národnost,
náboženství, majetel a posvátnost života rodinného
jest hokabon|

Čeští katolíci, čeští Wřesťanštísociálové, čeští
nského i šlechtického,kouservativci původu o

češtl duchovní vždy hrdě třímali prapor českého
novitě čeští

vému, sebevědomému,českému životu, kteří podnes
jsou hlavafmi podperovateli čejké Hteratury a če
ského umění.

| Jest přirozeno, še čeští uvědomělí katolíci
nedají se z řad národních bojovníků vyloučit od
lidt, jichž národní uvědomělost,hrdost, čio

tace a nezištnosí jest často rázu
. ,

jících pospolu. Mezi nimi byl i následník trůnu
se svojí mauželkou, při čemí on tančil s jinou
dámoti « prříncezda byla v páru s druhým ka
valírert.«

Číňsna podiv, ba úžas. V čínských rodinách pro
středního druhu mužský a ženský živel je od sebe
zúplna odloučen. Číňanky se svými malými zko

Naše děmy, zejména slečinky arciť nikdy s
čínskými nážoty o tanci'soublasití nebudou. Avšak
takéu náš měly tence své nepřátelé.Tance vzaly
půvoď svůj při obřadech náboženských. Protože

při nlch' děly ve středověku veliké výstřednosti
s protože lidu příliš připomínaly obřady staro
polianské, horlila proti nim církev, ať již se děly
při politbu, o Vanocích, či jindy. Nespomáhalo-li
horlení, hrozilo se tanečníkům pokutami. Později
nejen církev, sle téř mravokárci proti tanci horlili.
Bývalyt tance zejména ve veřejných látních velmi

přostopášné.lzme jen co náín professor Zíbrt ve své
kbize »0 tanci« o tom vypravuje.

Mězi hotliteli proti tanci čteme jména nej
známější: Mllič, Waldhauter, Štítný, Hus, Roky
cens, Chelčický. Ale tanec přes to vše tak se
vzmáhá, že církev nucena jest sáhnouti k pro
středku nejkrajnějšíma| nařizuje r. 1435, aby
»kejkléři, píštci, trubači, hudcí (k tancům) a ta
nečníci nebyli jakožto lidé hříšní příipuštěncí ke
stolu Páně:« Ku trestající církvi přidává se také
móc světská 1 om trestá tanečníky. Dr. Zíbrt uvá
dl doklad něsledující; V Kutné Hořetancovaly r.
1435 při nějakém veselí některé ženy. Za to mu
tí jejich muži složiti pokuty podle zámožnůsti,
někteřípo 10 groších českých, jiní po 7, nužní
po 4. Mimo to ženy drčány ve vazbě. »Jeden
pák, jehožto žena jiné k tanci pobídle, přinučeu

|

tolickou víra pod raporom svatováclavským, jto činívali naši udatní a poctiví předkové. čím
více se seřadí takovýchto bojovníků pod prapor
svatováclavský, tím lépe bude pro českou vlasť a
český národ. Pak poznají též úzkoprsí politici,

pak poznají anad, že pouze 8VOrná, rozumová práce
Čechů uspíší naši národní, hospodářskou a státní

Jednu věc dáváme všem Čechům dobré'vůle

V příští sněmovní většině ve Vídni bude

šlechty, vliv Poláků a Jihoslovanů, z kterýchžto
posledních dobrá polovice jsou dobří katolíci.

Což jsou pfedáci strany svobodomyslné sku
tečně tak naivní, že na říšské radě budou amět
dělat protikatolickou politiku, když tam budou
rozhodovati dobří katolíci?
-V politice platí: do, uf des — čili dobřepo

česku : s ručky do ručky. Němečtí poslanci kato
ličtí budou blasovat pro potřeby a požadavky če

moh M je ny? pakli budouposlancio ná vati pro potřeby a požad
katolického lidu. 7S požedevky

Z lásky a z platonického přátelství se bo
hužel nedělá v politice nic, ale něco se dělá za
něco. Že tomu tak jest, potvrdí každému zdravý
rozum a mnoholetá zkašenosť.

Mladočeši jsou liberální a Němci v Čechách
také. Dali nám však Němci z lásky k liberalismu
jedinou českou školu a jakýkoli dar v oboru ná
rodním, politickém a hmotném? Dají nám zdarma
něco dobrého lidé, kteří nejsou avou vírou nutkání
aby činili dobré?

Poláci, Rusíni, Sloviaci, Chorvati a Srbí jsou
Slované, zdali blasovali však pro naša zvláštní
požadavky české z pouhé lásky k našemu slovaa

byl bránu kouřímskou na svůj náklad křidlicemi
dáti přikrýti, anebo v málo dnech obce Hory
Kutenské prázden býti,«

Ve století šestnáctém i sedmnáctém nářek
horlitelů-mravokárců neustává. Mezi těmito borli

Šimon Lomnický z Budče,
vydav spis r. 1597, jejt nazval: »Tanec, anebo

Bál

jak jest škodlivý, pohoršlivý i tém, kdož tancují,
i kdo se dívají a k nému povolují, škodu na těle
i na duši přinášejíce, z učitelů křesťanských vy
braný, důvody písma svatého stvrzený a pokuty
hrozné jeho mnohými starodávnými historiemi
ukazaný, a nyní k vejstraze všech tanečníkův
zvlášť tohoto nepokojného, bouřlivého a všech
neřestí plného času potřebně vůbec vydány od
Šimona Lomnického z Budče. Léta MDXCXVIL.«

*Tanec,« píše Šimon Lomnický, »je zbytečně
pachtování těla bujného, lidí sytých . . ., rozve
selených, kteří sobě své kroky aneb skoky k za
Ibeni svému s ženským pohlavím divně formují,
dolů nahoru skákají, jeden druhému se tu klanějí,
děkují, vespolek se objímají, stiskají, za ruce vodí,
kratochvíl a veselost svou v tom provodí, k čemuž
se rozličnými hudebními nástroji vzbuzují a pod
něcují.«

Na jiném místě upozorňuje Šimon Lomnický
na pekelná muka tanečníků. +Jeden mladý po
božný mnich — vykládá Lomnický ve svém trak
tátě — anebo řeholník (tak jakž se o tom v kně
hách nachásí) vešel Božím způsobem do očistce
sv. Patricia, maje vůdce anjela Božího od Pána
Boba sobě danébo, tam jsem spatřil a našel ro
zličné muky rozličných hříšníkův duší. A v tom
ublídal tem kruh aoebo nějakou vokrouhlosť z
rozpáleného železa a v něm nabito velmi maoho
břitev, převelmi ostrých, též i hřebův špičatých,
po nichž tancovalo jich veliké množství s od
dáblůov skropováni jsúce ustavičně ohněm, síroa



o>- 39,"xe :
- -skému půředn? Nikoli. '

vativní nebo svobodomyslní mosili vděkomza je
jich pomot hlasováti pro bmotné a národní potřeby
a zájmy ostatních rakouských Slovanů. E

slanci po léta nsilovali, zříditi Slovawský klub,
by. čítal ze Členy všecky poslance fšech

kmenůslovanských. o
Slovanský klub pouze na kmenových zákla

dech spočívající se ueuskutečnil proto, še pouhá
národnost není dosti- pevným pojítkam a proto že
každý slovanský kmen měl, má a -bude míti své
zvláštní zemské potřeby.

Lepší a pevnější budenás se Slovany i ka
tolickými Němci pojiti páska, pak li v příští říš
ské radě bude zasedati co nejvíce dobrých Čechů
a dobrých katolíků.

Strach před katolíky, před klerikály českými
s před katolickou školou jest více vymyšlený a
dělaný, než vážný a op avdivý. Vždyť známe tak
mnohého Ssvobodomyslaého poslance a předáka,
který 8 dobrými katolíky, ba i katolickými faráři
a kaplany se přátelí, ba- který své dítky posýlá
do té vykřičené konfessionální, ano dokonce i do
klášterní katolické školy (a (o často i do kato=
lické školy německé!) Ano, všem známý šípař,
který denně v „Národních Listech“ a v sobotu
v „šípech“ chrlí spousty síry a ohně, smůly. jedu
a kalafuny na nenáviděné Brynychovce, klerikály
a jezovity, ten rovněž jediné své dítko, nejdražší
svůj poklad, svěřilklášterní škole a sv. Anny v Praze.

Když se tedy těch „klerikálů“, té „černé
armády“ ve skutečnosti ani ti nejradikálnější po

pravdy, pakli upřímné katolíky s nevlastenectví
obviňují. .

Dobrého katolíka, ať jest to kněz, šlechtic,
úfedník, učitel, obchodník, živnostník, rolník anebo
dělník, nemusí se žádný pořádný člověk báti. To

pe ať se má každý na pozoru před špatnýmčlověkem, který nevěří v nic a nemá svědomí.
Dáváme proto všem poctivým a upřímným

Čechům tuto dobrou radu: Kašdý vol tak, aby
celý český národ měl z toho co největší prospěch!

Národ český neměl na českém sněmu av
řěské radě nikdy dobrých parlamentárních pra
covníků nazbyt. Každému věrnému Čechu musí
proto záležeti na tom, aby z volebního osudí vy
šli jako zvolení poslanci mužové ti nejlepěl. Svě
domité plnění úlohy říšským poslancům vykázané
již samo sebou věcí dosti těžkou jest, takže jem
mužové obesřelní, poctivé a potřebnými vědomostmi
a skušenostmi opatření, mohou sdolati 16. m

Nikdo nerci: Na mém hlasu nesáleší. Zále
ší na kašdém hlasu a proto konej kašdý S00%po
vinnosť jako volič a Cech! Vol tudíž statečně, vol
s dobře, t. j. vol muše pravého!

Voličové! Kdo vlastní dům svůj dobře neo
patruje a v pořádku nedrší, toho nevolte! Neopatřiť
on ani blaha obecného. Kdo bes potřebných vědo
morří, mebo s pohnutek nekalých aneb mekalými
prostředky Vám se viírá, toho nevolte! Nemůže
Vám býti ani ke cti, ani k prospěchu. Kdo po
horšlivý šivoť vede, nespolehlivé povahy jest, nekoná
řádné svých povinností, více Vám slibuje, neš li
učinili může, toho nevolte! Kdo národ a vlasť mí

—————————————————-]!Í U

« Čtenář poznal, že byl to
pekelný trest na tanečníky,

Z karatelů vystupuje pak Tobiáš Mouřenín
spisem svým o líčidle tancechtivých panen a paní
Z r. 1594.

Než dosti o traktátech starodávných nepřátel
tance. Časyse změniy a lidé v nich. Tance za
našich dob pozbyly dávné smyslnosti a staly se
uslechtilejšími.

Nejprudší válečné tažení vypověděli prote
stantští pastoři valčíku, proti tomuto »nemravnému,
nestydatému a vířivému tanci Němců. Zejména
spisovatel Jacobi všady horlil proti nému a An
gličan jeden vyzval své krajany ku křižácké válce
proti ubohému valčíku. U nás byl tento miláček
dom i úředně stihán,

Ve dvorním dekretu ze dne 18. března 1758
se tančení valčíku výslovně zakázalo, neboť se tam
praví:

»Nelze se nám nezmíniti, co za posledních
misií (t. j. úředních komisí) v královstvím Českém
pozorováno bylo, že se tu zmahá totiž jakýsi druh
tance, který jest zdravý škodlivý, tak i pro hříchy
velice nebezpečný a který se vůbec valčík na
zývá; protože chceme, aby tanec tento bezohledně
odstraněn byl, tedy nejmilostivěji poroučíme, že
jej v oněch místech, kde znám jest, přísnězapo
věděti máte.« x

Než i valčík přestal dobu persckucí a
ve velčíků “
dámám k díku
obratné kdo se točí a houpá,
tomu svědčí
i bez řeči

Štěstěna, jindy dosť skoupá.
„ Valčík se dnes tančí na celém světě; pouze

na protestantských dvorních plesích v Německu
považuje se podnes za tanec nevhodný. V nejpo
slednější době proklestilavalčiku cesťu ve Štut

artu královna Virtemberská — a ta je rozená
ška, dcéř pána na Náchodě.

o.

p

(1) V minulém čísle „Obnory“ zmínili jsme
se o kompaktátech, t. j. o smlonvé husitských ka
lišnických Čechů s církví. Kompaktáty byly po
čase církví zrušeny, proto že jich kališníci nedo
držovali, a přitom „přece sa dobré a pravé kře
slany80 Vy vali. Smlouva e církví byla zástě
rou šíření bludů. Ačkoliv nižádný katolík netvrdí,

vady a nikdy v řízení církve, pokud se týká pro

katolická, 00 se týká pravdy čili učení před sou
dem dějin, skotečné jako skála nepohnutá. Věctato

měla by odpůrcůmjem otevříti oči, a měli byměniti nemůže, jen s ústou
hleděti k církvi, která, af se děje, cokoliv, pravda
neobětuje nikdy. ——

Často spatřujeme v dějinách, že církov měla
buď obětování pravdy nebo obětování ná

Pravdu, ani jediný článeček z ní, neobětovala cír
kev nikdy, raději ztratila třebas celé národy.

církev s nebezpečenstvím, že přijde o celý
český národ, zrušila kompaktáty, když se jich aží
valo k bubení pravdy, to jest to, co nám úctu
k ní svýšuje. a

Že pak se skutečněkompaktát k bubení pravdy
ušívalo, vysvítá třebas jen z ne ého nahléd
nutí v dějiny. Tak praví nám dějiny, že kališníci
fikali: V kompaktátech alíbili jsme papeži posluš
nost slovem i písmem, -nikoliv srdcem! me o
jejich kuěžích, že zavrhovali svátost biřmování,
nectili ostatků amiobrazů. Jábnové jejichi pod
jábnové, ba i docela nesvěcení sloužili mši; v Chru
dimi docela i ženská sloužila mši av., udělavší si
tonsuru.

Přes to vše hlásá sena základě těch „veli
kých dějia“ národa našeho, že církov nezachovala
se k kališníkům upřímné; přes to vše lije
se zášť a pohrdání papošstvím do srdcí mládeže.
A kdo se odváší říci: Tuhle jsou zfalšované, ne
přátelstvím k církví strannicky přibarvené dějiny,
ten jest nepřítelem národa, tom„čmárá po zlatých
listech dějin“ atd.

Ku konci devatenáctého století dělají se zase
kompaktáty politické a národní. Kompaktáty se
urobily na Moravě, mezi stranou staročeskou a
„lidovou;“ kompaktáty se uzavřely v Prase při
posledních doplňovacích volbách obecních a sase
při volbě starosty; následkem kompaktátů má
Chrudim po delší dobězase svého starostu. Smlouva
mezi Čecby a Němei v Čechách, jež nazvána byla
„puaktacemi“, uzavřená za ministerstva Taafe ova,
nebyla uzavřená. Za to nynější vláda Badeni-ova
překvapila svět problášením, že nás čekají nové
kompaktáty Čechů s Němci v Čechách..

Když se urobily kompaktáty na Moravě, měli
moozí za zlé, že katolíci vystoupili jako struna
zvláštní. Zapomělo se, že katolíci měli kompaktáty
se staročechy, chtěli býté s nimi stranou jedinou,
budou-li otaročeši věrně státi při pravdě, při ná
buženatví. A kdo srašil kompaktáty ty? Strannické
listy křičely ovšem: Klerikálové to učinili, trhají
jedootu atd. — Porušení kompaktát bylo na straně
staročechů, ti přešli na stranu prvtináboženskou.
Ale jako obyčejné žádalo se od katolíků nic více

a mioméně,aby mičelia obětovaliprdu abyvydali ji na pošpas bezbožníkům. Patnáctéstoletí
v povém vydání.

Podobně se to bude opakovati všude, kde se
budou katolíci ze sna své Ihostejaosti probouzeti.
Všude budou srdečně pro smír, pro jednotu, ale
ne zaCenu pravdy.— Ovšem všade budou za
to záští a neb aspoň nelitostí stíháni, — ale za
cenu pravdy, nemobou katolíci přijati domělou,
neupřímnou oblibu odpůrců neb neznalců pravdy.

A jako pod zástěrou kompaktát církevních
vyhlašovali se největší škůdcové pravdy za pravé
a dobré křesťany, tak to jest a bude zase. Kom
paktáty dle přáník víře Ihostejných mají hlásati
katolickému lidu: Vidíte, vždyf my si náboženství
vážíme atd. A kde katolíci takovéble kompaktáty
sroší, tam padne na ně výčitka: Chtí jen nadvládu,
chtí panovati; vždyť my víře nic neděláme. Ale

když pro víra nic nedělají, kdežto katolíci ohtí,
aby se zákonodárstvím víra ohránila, a nebyla na
pospas vydána bezbožným profesorům, učitelům,
novinářům, cům, židovskými pokřtěnýmne
věrcům, ať jsou jakéhokoli povoláší, které na lid
katolický vliv jim dává.

Tedy opravdu se jedná. Té škoditi, tu hubiti,

tem bude pamatovati, žo njadbé z dich Jedině:Efe
obnasisí správně voslušťuje,“ —ypřepusti katolíci
komukoliv, másli fiaý k toapotřebné

no alta osdoaotocůnesloažilo otižádogti méně. ých jedngtliv
a bobo aby ze vzdorů volán nebyl neschopný 20
kosti na straniš protivnou.ha úhor vlasti a- obes
úóbo dobra. |- - vě

jeme to proto, že beá ní, bez základu, který ona
klade, žádné k y nejcoa močné. Jsou to,
jako by s 1Ó.století, kompaktáty písmem a slovem,
ale ne srdcem. Rozpadají se jako smlouvy diplo
matů, při nejbřižší příležitosti, když jedna strama
vidí v porušeníjich svůj prospěch. -.

Proto jest přáti, aby ty kompaktáty, které
prý vládachce v Čechách provésti, mělyza základ
pravda,kteroužtojest katolické křestťtunství

Toto křestanstvíhlásá totiž následující zásady:
Jsme co do ceny lidské důstojnosti všickni rovni.
— Co nocheeš, aby ti jiní činili, nečiň ani ty jim.

| Čech nesmí státi
o vyhubení Němců, a Němec ne o vyhubení Čechů,
vždyť to bolí toho i toho, když se mu to děje. —

To tašíme byl by jako kámen uhbelní— ale
ten poskytaje jedině křesťanství. Liberalismus se
všude od této zásady uchýlil a vždy jednal dle
zásady své: Kdo je ailnéjší, ten panuje. — 8 li
beralismoce v myslích byly by naše kompaktáty
zase jen písmem a slovem,ale ne srdcem. by
to liberálové na oboustranách uvážili.

Na věky pak zůstane pravdou, še náboženství,
ačkoliv věčný cíl člověka nejpry ma zřeteli má,
přece všude i k časnému blahobyta národů ne
vyhnotelně potřebno jest.

Myslí-lí se, jak někteří horkokrovní praví,
ač my teprv po skutcích věříme, ve Vídni aťi
% nenáhla — na „korunovaci“ v Čechách, ta jiš
předem pravíme, že k oblažení, sesilení a snovu
srození národa českého nepostačí „kompaktáty“
s Němci, a — jak ovšem i nutno jest — s
rakouskou. Krom toho všeho jest národu našemu
zapotřebí kompaktát s nejvyšším Panovníkem —
s Bobem.

-To ustavičné: vylučování náboženství s
gramu národního a chybné i chabé mlčení kato
oproti liberalismu v zákonodárství, přivedlo nás
tak daleko, že mámejiš taky— výslovnéathe
isty (bezbožce). Máme pak je nejen mezi děl
níky, ale což horšího jest, mezi atudentstvem.
Atheistů životem — o Bohu mlčících, jím 80 me
řídicicb, — máme pak krom toho plnou zemi.

Jako se v naší vlasti na bojišti duchů sra
sil- vyklefismus s domácí vírou svatováciafikou, a

opět švýcarsko-německý protestantismus s ná
natvím otců našich, a následovaly i boje,

vzpoury, převraty politické a národní zanechavše
po sobě spoustu mrarní i hmotnou, zbořeniny a
bídu, — tak lze očekávati velikou srážku duchů,
v níž se bude jednati o atheismus a katolicismus,
a o vážné následky. Přísný soud dějin čekal by
ty, kteří by se, kdyby došlo ku znovuzřízení krá
lovství českého spokojili s kompaktáty s Němci
říší a korunou ve věcech ná: ha politických

Dosavádní kompaktáty s Bobem,jak je máme
nyní, jichž obsabem jest: „Vždyť my máme ná
boženství v úetě“, nebo: Strana syobodomyelná
proti náboženství nevystoupila, — byly by kom-:
paktáty slovem, ale ne srdcem. Byly by zajisté
rovny oněm v 16. století. Byly by zástěrou ne
věry a nepřátelství proti církvi katolické. Jako
pod jménem „strany obojí“ skrývali se druhd
všickni, kdožkoliv byli nekatoliky jakýchkoli od
rad, a bludy a smatky bajely. tak je topo dues.
Pod zástěrou kompaktát: Vědyí my nejsme ne
přáteli náboženství, — bojí nejen zášť proti olrkvi,
ale úplný atheismas. A maozí z nás netají se oba
vou, že by v podhradí pražském, kdyby vládli
čeští svobodomyslníci, ještě tužší okovy na církov
se kuly, než ve Vídni.

Čírkov to vydrží, marné nemahání. Ale ná
rod atheistický musí hynouti. Proto i z upřímného
vlastenectví voláme již předem: Srdečné kom
paktáty s Bobem, musí se přijati do programa
„koranovačního.“ Popatřte do Uber, a přisvědělte
nám soad. Nepostavíte-li rozhodně, bez přetvářky,
se sardečnou náklonností k náboženstvía s pra

vým jeho oceněním hráz atheiemu, pek přijdou... 
zbořeniny.Tedyještě jedenkráte: Srdečnéko mpaktáty s Bohem!

PD

-Co týden dal.
Jeho Veličenstvocísař a král náš

Bavštíví koncem měsíce dubna 8 ministrem zahra
ničných záležitostí, hrabětem Goluchorským ruského
eara v Petrohradě.

Hrabě Muravěv, správceministerstvara
ských zahraničných záležitostí, navátívil Paříž a

Berlin, aby tu vstoapil v bližší Nyk7 s rozhoda-jlelmi politickými osobami. V obou vních městech
přijat byl s velikými poctami.

Na estrově Rretě, zejménavovýchodní
jeho části vypaklo opět povstání,proto že



sprovedenímoprava udílenímpodporpřílišdlouho
etálelo. Obyvatelé nemajíce potravin, loupí a vrašdí
a vyvolávají nové bouře mezi křesťany.

Franele, která Habešanyve válce s Italii
sbraněmi, ak. šesými válečnýmirádci podporovala,
ueavřela s nimi obchodní a celní smloavu. Habeš
vstovpí následkem toho také v důvěrnější poměr
s frenconzskými katolickými missionáři.SŘ
Zvěsti s východních Čech.

. Jeho Milost ndp. biskup Jan
Nep. Ed. Brynych jest naším chlapeckým politikům
trnem v oku. Pustili do světla lež, že prý chce
ze okolí bradecké kandidovati v V. kurii; nechal

p vak toho, protožeprý se bojí — propadnutí.aši Gambettové s cucáčkem, kdyby se byli ve
školách aspoň něčemu naučili, věděli by, že v Ra
kousku nd. katoličtí biskupové nekandidují. Kdyby
nejdůst. pao bískup chtěl dělati politiku, mohl by
tak učiniti na sněmu království českého, kdež mu
náleží virilní hlas. Jeho Biskupská Milost však
sněmovního zasedání se nesúčastní. Kdyby tam
šel, obviňovali by jej čeští pokrokáři a radikálové,
že chce ubrati jejich vůdcům slávy, až dobudou
českému národu státní právo, slibovaný palác
blahobytu a sestátnéní všech. dluhů. Bůh uchovej!
Tak nepřejícím- Jeho Biskupská Milosť není. Bude

. radikálům dokonce vděčen, pak-li národu něco
moudrého a skutečně prospěšného dobudou. Bobu
žel, dosud vydobyli českému lidu jednu práz
dpou a drubou vysypanou.

Katolioko-politícká jednota krá
lovství České konala v ol acbůší,na níž

jednalo se o nastávajících volbách do říšské rady.schůze dostavili se m. j. J. Exc. princ F. Lob
kovic, hr. V. Scbouborn, br. Erv. Nostic. Po řéči
vdp. P. Kuchynky súčestnili se debaty: br. Erv.
Nostic, P. Drozd, p. Žižka, p. Žák, P. Šimon.
Mezi jiným stéžováno bylo na stálé mizení národ
nostní otázky, na jejíž místo vstupuje boj třídní,
který znamená počátek revoluce a který nikomu
by více neškodil jako našemu národu. Z té příčiny
je třeba, aby strana katolická súčastnila se poli
tického života a zasadila se za odvrácení možných
pohrom národu brozících. Kompromis mezi straaou
mlado- a staročeskou, o němž se mluví, byl by
nezdravý; lépe bylo by, aby živly konservativní
spojily se a kandidovaly skarolíky. Ku konci pou=

Karováno na horlivou Činnost soc. demokratů.a strana katolická nezvítězile ce pozná
alespoň avon silo. : pezánle, přece p

Učitelský věstník. Na měšťanskéškole
v Náchodě ustenoven byl katechetou vp. Ferd.
Gottwald. — Učiteli po případě učitelkami se
stali: Anoa Konířová v Jilemnici, Vendelín Franc
ve Slavoňově, Fr. Pavel v Bolehošti, Bedřich Mindl
v Kuklenách, Josef Řebíček v Žiželicích, Antonín
Dolanský vČibuzi, Fr. Freiberg v Hořicích, Josef
Vonka v Lochenicích, Rudolf Štěpán v Chlumu,
Vlad.Tvrzskýv. Cerekvici,JosefPultarv Před
měřicích, Fr. Novotný ve Vřetofku, Em. Baudyš
v Zděchovicích a Jakub Raška v Dřítči(u Pardubic),
K. Hájek v Kostelci, Vojtěch Vokřínek v Moždé
nicích, Vc. Preinniger v Trojovicích, Vojtěch Berger
ve Vorli (Chrudim), Jindřich Preis ve Velkém
Poříčí, Jan Hostáně v Brzicích, Václav Žák v Do
břanech, Karel Vomáčka ve Sněžném, Václav
Reimenn v Pohoří, Josef Kudrnáč v Roketníku,
Jan Dolek v Král. Lhotě, Alois Netík v Černčicích;
Ferdinand Jirsa v Novém Hrádku, Antonín Šolc
Nové Město, Fr. Jirótka v Nové Pace. — Pod-
učiteli se stali pp.: Josef Petr v Praskačce, Jan
Tikel v Novém Hradci Králové, Josef Weisbauer
v Třebechovicích, Emsnuel Baudyš v Dřítči, Josef
Jirásek v Hronově, Václav Chmelař v Pěkově,
Václav Vraný v Hořicích.

(21) Jakse dělají =Jesuitů Jezo
toko zajímavýdokladpery TomášV. Bílekve ek
„Dějinách konfiskací“ Dae 26. května 1621. potrrdil
císař rozsudek smrtí nad některými původci kata
strofy bělohorské, nařídiv zároveň, aby exekuce od
lotena byla, až po vynesení rozsudků ostatních ;
času takto získaného mělo se ušiti k tomu, aby ně
kteří z odsouzených, mezí nimi též Martio Fruwein
s Podolí, jeden z býv. direktorů, ještě jednoď po
drobení byli výslechu v příčině piklů velezrádných,
které kuli již r. 1607—9. Toho ulekl se zmíněný
Martin Frawelin tak, že maje se dne 7. června před
cís. komissi dostaviti, vrbl se s Bílé věže, kde uvěz
ném byl, do příkopa zámeckého pod mostem prašným
a tem mrtev ualezen jest © Poněvač však rozsudek,
jímž vyrčeno bylo, že tělo jeho po popravení má.
býti čtrrceno, již v moc práva byl vešel. stalo se tak
po zvláštní poradě cís. kommisse tvrdelní dne 9.
červva 1621. Tak líčí věc sám Bílek na základě hi
storických pramenů, avšak on jde dále. Týž den 9.
června 1619. — tedypřed třemi lety — určen byl
od direktorů za poslední lhůtu k vystěhování se Je
euttů z Čech a sároveň vydán mandát sepsány od
téhož Fraweina, v němž Jesuité se mnobými nářky
těžce obviňojí. V této shoděokolností věřící katolík
spatřaje prst Boží, revěřící náhodu; vševědoucí Bílek

všakdílo Jaenitů. Referujetocelé věcitakto: „Na
mrtvole jeho vykonána byls poprara podle rozsadku
na osobu již živou jiš vyšlého,jak to ve aviáštní
poraděcís, kommissehrdelní (bes pochyby přiči
něním Jesnitů) bylo ustanoveno dne 9. června
8 «.. . Jediné alovičkobezpochyby a = obětarých
obbějců církve katolické, jimž sám na několika mí
stech před tím deznati tueil, že přičiněnímjejich
nmíračuy četné příkrostí rozsudků, učiní „nestranný“
historik Bílek krvešísnivé hyény, které anal mrtvým
nedají pokoje u rozkoší kanibalů hrabou se ve vaí
třnostech zabitých nepřátel. Doufejme, že se bystréma
dějezpytci Bilkovi na této cesté podaří vypátrati i
onobo Jesuitu, který nešťastného Fruweina „bespo
chyby“ s Bílé věže dne 7. červua shodil, aby čtvr
cení právě 9. června a ne jindy konati se mohlo. —
Pan Bílek píše všudy Jesmité, měl ale užiti obvyklého
Jezovité. Jevuité jsou lidé řídící se oněmi třemi zná
mými radami ovavgelickými, k nimž přistupuje slib
neomezené poslužnost k papeži vzhledem missií —
jezovité jeou lidé řídící se hboslem „účel posvěcuje
prostředek“; jesuitů zakladatel sv. Ignác z Loyoly,
snám jest celému světa — jezovitů původce nám ka
tolíkům úplně jest nepovědom; památku jesuitů hlá
sají nádherné chrámy, monamentalní budovy, umě
lecké památkou jezovitů bývají prázdné kasey, kletby
věřitelů, slzy dělníků; jesnita musí býti katolíkem a
přísně zachovávati přikázaní Boží i církevní — je
zovíta nemusí býti ani křtěn, a je-li, pak pro něho
neplatí „Mrtvé uctivě pochovávati“ zrovna tak jako
„Nepromlavíš křivého svědectví proti bližnímu svéma“.
— Ostatně ručení za spravnost tvrzení, že 9. červen
to byl, jenž r. 1618 od direktorů dán byl jesuitům

Bílkovi; Dr, Řezníček uvádí ve svém spise „Bílá
Hora“ IJ. 29. datum 8. června.

Delegáti katolických spolků sdružení
náchodského odbývajívHronově v místnostech
katolického spolku dne 7. února v neděli o 2. hod.
odpolední poradní scbůzi „za příčinou voleb do V.
kurie s násled. programem: 1. Koho voliti sa po
slance do V. karie. 2. Útanípastýř. listu za příčinou
voleb. 3. Volné návrhy.

ové budějovičtí nabídli kandidaturu
za město ČC.Budějovice princi dr. Bedř. Schwar
senbergovi, 0 jehož zroleni také nepochybujeme,
pak-li nabízený mandát přijme. — V páté kurii
ohtějí na Budějovicku kandidovati: český křestenský
sociál, pasířp. Blažej Schikttinger z Č. Badě

| jovic a pokrokář, p. řídící očitel Josef Můller ze
Zborova. Vážně se pomýšlí na kandidataru braběte
Vladimíra Lažanského, předsedyčeskoslovanské
národopisné výstavy. Socialisté kandidují redaktora
Němce z Vídně. Němečtí liberálové nebudou kaadi
duvati více Taschka z Budějovic, jehož otec býval
Českým vlastencem. Také němečtí nacionálové a kře
sťanstí sociálové pomýšlejí 'na 'vlástní kandidatury.
Ve skupině budějovické jest v páté karii asi 300
volitelů českých a na 400 volitelů německých. Volbu
toho kterého kandidáta může nejvíc rozbodnoutí kníže
Adolf Josef ze Schwarzenbergů, jehož panství prostí
rsjí se po většině volebního okresu. Velký vliv na
volby volitelů budou míti též hrabě Karel Buguoy,
hrabě Černín a klášter cisterciáků vyšněbrodských.
Němci budějovičti křečovitě se namábejí, aby za
město Budějovice prosadili co nejvíce svých volitelů.
Bojíce se, te by 20000 Čechů moblo přehlasovatí
11.000 Němců a židů poměrně zámožnějších, snaží
se Němci, aby se volili volítele dle městských čtvrtí.
Vuitřoí město má voliti dle „Budivoje“ 10, pražské

-předměstí 21, vídeňské 14 a linecké 6. Tento spů
sob volitelů považujeme sa nesprávný. Do obecního
zastapitelstva volí voličové výbory společně z celé
obce města Budějovic. Správně mají tedy všichni vo
ličové z celého města volíti všech 57 volitelů za
město Č. Budějovice. Němci ovšem počítají cbytrácky
takto: Ve vnitřním městě a na Lineckém předměstí
zvítězíme při stejném počtu voličů obou národností
větší čílostí; na vídeňském předměstí řádění morčat,
násilí a úplatky udolají českou majoritu, tak budeme
míti 36 voličů a na Českém pražském předměstí, tam
at si bodří Čecháčkové zbývajících 21 volitelů zvolí.
Takovýto výsledek volby volitelů v Č. Budějovicích
učinil by vítězství konservativního kandidáta os če
ském jihu naprosto nemožným. Socialisté a pokrokáři
nemají naprosto žádné naděje zvítěsit.

- 2 jednoty katol. tovaryšů. Minuloune
děli přednášel p. prof. J. Hron „O jerecb galranic
kého proudu«. Přednáška oživil četnými demonatra
cemi, jímiž vysvělil sáklad moderních strojů elektri
ckých, s nimiž setkává se zhusta v životě 1 člověk
pestudovaný. Výklad těšil so poutavé pozornosti.
V řečnickém kroažku přednášel p. Marek »0 pa
nělské inkvisici ve světle kritické historie“. Ždař Bůh!

Pěvecká jednota Oyrill v Čibusi pořá
dala dne 10. ledna t. r., zábavný večírek v hostinci
p. Svíčky v Oajezdě, který se nad očekávání vydařil,
veškerá čísla programu byla zdařile přednesena. Cvi
čitel zpěru, pan Svíčka, jakož i účinkující členové
jednoty zasluhují všestranného uznání. Též na Ma
tici bylo pamatovráno. Václav Podaný, člen jednoty,
vybral mezi přítomnými hbostmi 3 zl. 20 kr. ns
Ústřední Matici školskou.

Sladká pomsta —s hořkým kořínkem.
Pod tímto záhlavím přinesli jsme v čísle předminou
lóe zprávu, kterak octl se vp. Fr. Janák, kaplan v
Žitelicích, pro brošarku „Poráška klerikálů v Ži
želicích“ před c. k. krajským soudem v Jičíné. Slí

|
bili jeme, še se o tom blíže £ o výsledku zmíníme.
P. kaplan Janák dovolil si totiž „bes dovolení ši
šelických pokrokářů“, rosdati ve své kaplance a i
poštou saslati brošurový otisk obrany své cři, na
padané p. Rašínem, bývalým učitelem v Žiželicích,
nyní v Brandýse n. L. působícím. Některý ze ctitelů
Rašínových udal tento zločin kaplanův u sl. c. k.
okr. šk. rady s Novém Bydšové. Tato pak vyzvala
v září m. r. místní šk. radu v Žišelicích, udala
nejen tohoto jsko neoprávněného rozšiřovatelo
dotčené brošary, nýbrž spolu i p. učitele L. Nágla,
kterého mimochodem řečeno na místě Rašínově mí
kde prý v Šiželicích nensná (1171)a p.
Váci. Staňka, kostelníka v Žiželicích; celá věc octla
se pak v Jičíně. Lidé brožurkami podarovaní měli
všecky tři rozšiřovatele brožur z nezákonitého skutku
usvědčiti. Předběžný výslech konán ua sfědrý dem u
o. k. okr. soudu v CAlumci. Hlavní přelíčení pak
dme 15. ledna v Jičíné, kdež sl. c. k. státní zastu
pitelství u c. k. del. soudu okresního v Jičíně žalo
valo dotčené adané osoby £ přestupku S. 23. zákona
o Hisku. Obžalovaní nemajíce, co by více podotknouti
měli v Jičíně než co v Chlumci byli vyporídali,
k hlavníma přelíčení se nedostavili. Dne 29. m. m.
došel pak jích romsmdek tohoto znění: Jménem
Jeho Veličenstva Císařel C.k.m. deleg.soud
v Jíčíně usnal o žalobě c. k. státního zastapitelství
v Jičíně na P. Františka Janáka, Ladislava Nágla
a Vácslava Sfaska pro přestupek $. 23. zák. o tisku
— po blavním líčení dne 15. ledna 1897 odbývaném.
za přítomnosti c. k. auskullanta dra. Lepaře, jako
veřejného šalobce, v nepřítomnosti obžalovaných,
k návrhu šalobníka na použití zákona, takto prá
vem: P. Fr. Janák, kaplan, Lad. Nágl, učitel a
Václav Sťanék, kostelník v Žiželicích propouštějí se
vedle $ 259. č. 3. ir. *. s obšaloby, že na konci
srpna nebo na začátku září r. 1896 rozdávali v Ži
želicích tištěnou brožurku „Porážka klerikálů v Žiže
licích“ mimo místnosti, řádně k tomu ustanovené.
Důvody: Co se týká p. Františka Janáka jeho
doznáním a výpovědí svědkův toliko to je prokázáno,
že brožurku: „Porážka klerikálů v Žiželicích“ ve
svém bytě, t. j. na faře rozdával a mimo to ipošťou
saslal jeden výtisk se seznamem domobranců obecnímu
starostovi v Radovesnicích a asi4 exempláře P. Dvo
řákovi, děkana v Nebovidech. — Avšak odšalovaný
rozdávaje tuto brožorku jedině práva svého, jemu
jako pssalelt a nakladateli jejímu dle $. 3. zák. o
tisku příslušejícího ušíval. Jisto je totiž, že bro
žurku sám sepsal a v tiskárné St. Pospíšila zetě
v Chrudimi svým nákladem vytisknouti dal. Dle $
3. zák. o tisku pak měl nejen právo tiskopis ve
svém vlastním bytě prodávati, nýbrž i rosdávati a

poštou sasílatt — a slušelo proto dle Ň 259. č.8. tr ř. vynésti rozsudek osvobosovací. Pokudpak
se týče obžalovaných: Ladislava Nágla a Václava
Slaňka, není o ních důkas oproveden, že řečenou
brožarku někomu rosdávali a soud pro'o nemabyv 0
tom přesvědčení, propustil je dle $ 2059. č. 3. tr. ř.
z obžaloby. A tak pokrokáři Žiteličtí — přišli o
radosť. Netajili totiž mnozí předem již svou radasť,
že takto jisťč nyní kaplanovi, jehož „vroucně ctí“,
hlavu rozšlápnou. A zatím dovédévše se o výsledka
sondu zůstali ze samé lásky celí „zdrcení.“ A což
více! ©Metla, kteráž dle jejich myšlení, šlehati měla
v Žiželicích vše co katolické a vše co s katolickou
církví souvisí, obrací se proti těm, kdož všeho toho
ruchu pokrokářského v naduté pýše činili vůdcem. Ra
šín „vítěz“ odešel — a patron jeho, Žampa, sta
rosta to žiželický, due 23. ledna v žalobě cakrovaru
Libňoveského proti sobě zkasil, že naduté pokrokář
ství nikam nevede,lač ku veřejné ostudě.Atak nyní
zcela jasno, že „sladká pomsta“, původné zosnovaná
pokrokářem Rašínem a nyní mající být dokonána po
krokářem Žampou — skončila se pro původce Aoř
kým, da přehořkym kořínkem !!

(9)Tolstoj z ruské církve vyobcován!
Co nám katolíkům všelijací lidumilové a náboženští
šťonralové navytýkají, že jsme ve své církvi příliš ri
gorosní čili přísnía ostří,trestajíce i vylončením
z ní toho, jenž zarytě a tvrdošíjné trvá v poznaném
bluda. Dvojctibodoí páni pastoři postarali se jižo to,
aby kdekterý Čech „urědomělý“ měl v posměchu a
v nenávisti církev „samospasitelnoe,“ ačkoliv i a
protestantů docela podobná procedura se zachovává
proti proviniltům, podepssavším revers na katolické
faře před sňatkem, v němž jeden snoubenec je kato
líkem a nechce od své víry nectně upustiti. Kdo chce,
dočte se o tom poučení v páně Kozákově spisu
„Co je pravda?“, který možno si konpiti v Čáslavi
snad u samého dvojctihodného pána. — Včera pře
kvapily mne „Katolické listy“ zprávou, že i v ruské
pravoslavné církví zachovávají osvědčený prost ředek —
vyobcovati ze své církve tobo, který revěří dle
ní. Stalo se tak v tyto dny slavnému románopisci
Tolstému na podnět Pobělonoscevův, a naše libe
vální a židovské noviny json tichby, jakoby o ničem
nevěděly! A „překvapuje“ toto brobové mlčení tím
více, že ješté před nedávnem tloukly na poplach tyto
žurnály, když totiž jednalo se o suspendování pol
ského kněze katolického, známého P. Stojalovského|
Iou, žijeme v době „rovnosti, právaa svobody; proto
jednoho hubičkují páni liberálové a drubého poličkojí;
ale raději sekyrou do hlavy od požidovštělých libe
rslů, než bubičku na tváře — ovšem pro nás kato
líky raději a Čestněji tak se děje. O1 všelijských
lidí děti ae hubičkovati,není ostatně nic beského,—
od těch potupa více nás krášlí! Nezanomeňmo však
příležitostně rýpalům připomenouti, že nejen katolíc“



i. M
——Neví eontoalisté. Balamutit český lid s9

omysinými výmysly, to jse „NárognímLlstům“
jiš vrozano. Nejnověji ebriňují čdeké katolíky s du
chovenstvo, že chtí sokládati novou cislajtánakou 008
tralistickou stranu. Za doklad svého tvrzení používají
schůze delegátů katolického duchovenstva
ve Vídni, v níž se jednalo sice o mpravení dache
venských platů, nikoli však o politice, dále katolic
kého sjesdu v Solnohradě, na němš roshodně
satracen byl Išiliberální centralismus a kde právě ros
hodný důraz se kladl na zemakon samospráva a fede
ralistické upravení Rakouska. Program žádné politické
strany v Rakousku není státoprávním a národním po
žadavkům českého lidu takblízký, jako program, který
přijali katolíci němečtí v Solnohradě. Tato slova pro
nesl starý, poctivý Bieger nynějšímu redaktoru
„Obnovy.“ „N. L.“ počítajíce na neznalosť svých čte
náře, tvrdí ovšem drsou lež.

Bankróty se množí. Nejprvé prohlásil
Francouz Bruonetiére bankrott vědy, po něm vrchní
atální nadvládní v Bolognibankrott svědomí 4 ne
bade dlouho trvati, uslyšíme « Doluích Rakous Ó no
vém bankrottu, o bankrottu moderní školy. Dala
tamní snémovní většina na denní pořádek jakožto
čtvrtýodstavec: Soustavné vyučování řečí a
počtům na škole obecné. Že dosaradníspůsob
vyučování těmto předmětům, daleko nevyhovuje sku
tečné potřebé neni mezi zasvěcenými žádným tejem
aávím více; všdyf i mezi rozbodnými přivršenci be
ralismu ozývají se hlasové, že stará škola v této pří
čině působila manobemzdérněji více prakticky. Žáci,
kteří odbyli měšťanskou školu, nedovedou správně na
psati diktando, jednoduchý početní příklad — mají lli
bo provésti s hlavy —čisí jimobtíže. Nářky vtéto
půjčině množí se nejen mezi rodiči, ale i mezi mistry
a prácedárci vůbec, pokud nelze jim spokojiti 00
poshým mechanismem, jako m. př. tomu je v továr
mách anebo ve slašbě. To je přesvědčením všeobecným
a kdyby vyskytl se pravý maž, který by tomuto pře
svědčení nepokrytý dal výraz, strhne ssebou celou
veřejnost. Spolek katolických učitelů nebyl by ani
po této stránce zbytečným. Známe mnoho vášených
učitelů, kteří jsou téboš mínění, jenom že je proné
žejí za stodolou.

Židovská organisace. Veřejnýživot v na
Šich móstech soustředuje se v hostincích. Kašdá strana
má svůj hostinec, kde její přivrženci se scházejí a
radí. Tak 1 židé, kdekoli u větším počtu bydlí, mají
svůj židovský hostinec, kde scházejí, smlouvají i škorpí.
Ale ne všickul do „synagogy“, jak někde též šidov
ské bostince zavou. V každém městě najdeme něko
lik „od štěpenců, kteří se zálibou vyhledávají spo
lečnost křesťanskou a dle toho, ku které straně se
tato hlásí, i oni mínění svó upravují. Jsou to ovšem
pouze jednotlivci, ule bývá jich všdy tolik, aby sta
čili na všecky nejpřednější hostince, tak še kašdý
hostinec má svého žida, kteří patří mezí denní hosty.
se všemi se zná, na jejich zábavách i poradách po
díl berezkrátka „stPjejich stranníka a přivržence platí.
Židu takovému neujde nic, eo se v hostinci mlnví,
všude má oči, všude uši. A jak by ne? Vádyť zítra
musí referovati blavnímu šťábu co se v jeho“ hostinci
dálo a mluvilo. Takovým to spůsobem mají židé celý
život v místě v neustálé evidenci a dovedou dle toho
jednání své zaříditi. V našem městě měli jsme žida,
který se sálibou navštěvoval hostinec, kde se schá
zelu mladočeská společnost, jejíž členem a ve mnohé
příčině našeptávačem byl. Po letech se odstěhoval do
jiného rovněž českého města, kde si zařídil samo
otatný obchod. Ale v české společnosti býval od té
doby řídkým hostem; nemělť toho potřeby více s hlou
pými gojmy so špíniniti: na novém působišti patřil
jiš ke štábu“. A jak je toma v malém, tak jest tomu
i ve velkém. I v národě tvoří židé svou společnost

kony, jimž všickni židé bes rozdílu podléhají. Jedno
tlivci ovšem této organisace se vzdalují, ale na oko
Jen, aby vetřiti se mobli do organisací jiných, mošno-li
ve smyslu židovstva je ovládali a nelze-li toho, aspoň
činnosť jejich kontrolovali a o ní nahorů referovali.
Tak máme židy staročechy, židy mladočvcby, židy
pokrokáře, židy Němce, ano znal jsem i žida-klori
kála, zkrátka ve všech táborech, ne ale aby sloužili
témto stranám, nýbrž aby vysvídali a na prospěch
židovstva působili. A jest to známka větší prozíra
vosti a dospělosti politické u našich krajanů němec
kých, že se nebezpečných cizích těchto šivlů zbaviti
bledí. Neškodilo by ant u nás v této příčině činnost
šidovskou bedlivěji sledovati,

Krisev oboruv textilnímsiceještěno
nastala, ale zdá se býti na obzoru Jednotlivé továr
ny i obchodníci omezují výroba a někde již tkaloe
propouštějí nemajíce pro ně díla. Smutné to vyblídky
pro lid horský,výhradně na tkaloovina odkázaný,

Iníel proti onkrovarským kartelům. 
žení čebkýchrolníků konalo v ny v prase echisi
v níš pp. řiditel Jozek = Č. Brodu, red. Hrubý z Li
bochovic, poslanci Kryf a Horák mluvili proti cakro
varským kartelům. Posléze byla přijata následající
resoluce: Péatitelé řepy cukrovky v království čekém
shromáždění ng veřejné achůri dne 2. února 1847
v Praze rokujíce o otázkách týkajících se pěstování
řepy cukrovky usnesli se na následující resolaci: 1.
Uznáváme velikou důležitost a potřebu průmyslu cu
kerního pro naše národohospodářské, zemědělské, jakož

a

RanáRazí Č jrolo odmadjeme nruěíodounenézem eme nyn
počínání sioulkrovarníků,kteří bos ši fdnotr
nejdůležštější faktor karteluji 60hlavně za tím účelem,
aby snáze mohliovládati výrobce řepy adiklovadi
mu sa jeho plodinucamu,BAmnezeani výrobníný
klad nedosahující. 3. Vyslovujeme se proti jakémukalí
kartelování a rayonování cukrovarů, uznávajíce je za
nemravné a zemědělství škodlivé, jakož i sa sk
vání občanských svobod s práv a žádáme,aby kar
telování a rayonování bylo svláštními zákony co nej
přísněji stíháno a samezeno, zejmena vyzýváme akciové
rolnické cukrovary, aby s kartelu vystoupily.4. V pří
čině placení cukrovky uznáváme jediné ono stanovisko
se správné, kdyžplatiti se bude cukrovkadle její

cakerní na základě průměrné ceny cukru ce
lého roku. 6. Vyslovujemeoprávněné přání, aby rol
nictvu saručen byl také | na výhodách, které
stát cukrovarství vůbec ytuje. 6. Uznávámespů
sobilost doma vypěstovaných semen řepních, jakož i
význam .národohospodářský domácího pěstění a proto
žádáme důtklivě všechny naše cukrovary, aby kupo
valy a podporovalypěstění domácího semene cakrov
ky. 7. Jemez průběhu let minulých plně přesvědčeni,
že až dosud kašdé omezení pěstování cukrovky u nás
dalo vznik jen většímu vývinu produkce řepní i cn
kerní v cizině, zvláště v Némecku, tím více, nebylo-li
omesení to odůvodněno a vyvoláno poměry přiroze
nými, ale nesprávnými správami tržními, nebo docela
násilným vlivem kartelovaných cukrovarů. Avšak nízká
cena řepy v posledních letech nám nabízená a place
ná, v mnohé řepařské krajině musí nás denutiti k ome
zení, poněvadž při ceně tak níské tím větších bychom
utrpěli ztrát, čím více bychom řepy pěstovali. 8. Uzné
váme toho potřebu, aby k;vůli zamesení dlouhých
drahých sporů zřízenybyly pro kašdý cukrovar amí
soudy skládající se ze zástupců cakrovarníků, pěstitelů
řepy a vlády, které by povstalé spory po spůsobu
smírčích soudů na plodinových tršnicích co nejrychleji

vyřisovaly. 9. Ukládáme výboru sdrašení českých 20mědělců, aby vypracovalo normální smlouvu dle
štích zákonných © dani cukerní a tuto bu
doucímu sjezdu českého rolnictva předložila. 10. Budiž
vyslána deputace k c. k. místodržiteli s výslovným
práním, aby na poradáchpři odělávání nových zákonů

cukerních byli slyšení taká zástapcové přebitelů řepy.
11. Budiš sprecován výborem „Sdružení pamětní spis,ve ktarémě buďtež vládě vylíčeny všechny stížnosti
ve dnešní schůzi i jiade rolnictvem pronesené. 1%.C.
k. vláda bodiš důtklivě po aby vzhledem kny

nější veliké tísní zemědělské a světové soutěži usnadnila průmysla cukernímu jak výrobu tak i odbyt, ale
v prvnířadě aby hleděla za iti trvání průmyslu
cukerního přiměřeným snížením daně cukerní. 13.
Ukládáme „Sdružení českých semědělců“, aby ihned
založilo tak zv. „knihu černou“, v níš by veškeré
odůvodněné stesky a útisky rolnictva ze strany cu
krovarníků a nesvědomitých náhončí se řad rolnictva

na věčnou pamět saznamenány Pyl 14. Kdyby nynější tísnivé poměry rolníka od cukrovarů neměly
dojíti braké nápravy, přejeme si, by celá výroba v Ba
kousku byla monopolisována s případným vyvlastně
ním cukrovarů ve prospěch zemědělců, Debaty další

súčastnili se PP; Baláté s Chotutic, Špaček s Tenového Újezda, olák s Vršovic, Komberec s V
Hrubý s Libochova a poslanec Jaroš. Do depntace

místodršiteli zvoleni pp. Kubr, Zelenka, Komberec,
paček a Truhlář,

Naší pokrokáři vyrovnají se hrdinstvím skoro
těm pověstným sedmi švábům. Důvtipem překonávají
dokonce plešovské a pro moresy si chodí až do Chro
pyně. Škoda, že to v Kocoarkově nepřivedli až dosud
za půlmistry a radní. Nu, proútěchu jim zbude, že
aspoň v Novém Bydžově dbali jejich neobyčejných
ad a pokynů, „Jičinský Obsor“, jehož nedávný re
daktor radikÉ)ní byl kdysi z jedné radakce pro svláštní
moresy, podvody a defrauďace štantopede vyhnán, vy

ravuje totiž, že pan Prášti v M. Kozojedech u Nov.
džova saaadil se, aby jeho spoluobčané jmenovali

ndp. biskupa Brynycha čestným občanem. Ale nej
důstojnějšímu panu biskupovi prý sklápln. Okresní
výbor novobydžovský prý totiž usnesení to zrušil, p.

starosta se svými nopnýmiprý byl odkázán nahraditiobecní pokladně výlohy vzešlé z pořízení diplomu a
mimo to ndp. biskup prý byl požádán, aby diplom
čestného občanství navrátil... Potud „Jičínský Obsor“.
— Nevíme, zda-li byl a jak jest okresní výbor novo
bydžovský chytrým. Historie ultramontanského kleri
kalismu bude takésotva o „veselé této kapitole“ vy

ravovati; možná, še však tisíc let budou si staré
bičky jednou vypravovati: že byli jednou pokrokáři,

kteří chtěli býti tuze zdvořilí a chytří a že si proto
kupovali vtipné semínko vwnovobydšovské apatyce.
Toto sežrala malá myška, ta že dala život třem
bratřím, s nichž jeden byl tichý, drahý dlouhý a třetí
břichatý; ti že měli rádi zvěřinu a dělali hlouposti
jako ti tři bratři v pohádce-ohloupém Ivanovi, tak
še se tomu lidé i, aš se za břicha popadali. Pra
pravnaci občanů kozojedských budoa se asi také smát
a možná, že se pak zeptají babičky, jak to tenkrát

lo v Novém Bydžově s tím okresním výborem.

chtěli na konci 19. století inít okresní výbor, o němě
i „Jičinský Obsor“ píše a o němš v 80, století se snad
i nový drahý Knigge ve své knize „o obcování s lidmi“

smíní, a že proto než uplynulo 16 dní, opustili okr.výbor a že pak občané v MalýchKozojedech říkalí:
„Nejlépe se aměje ten, kdo 00 směje naposled“.

Bo desíti letech. Obuvnický dělník Jan Hájek
bo atm: zanechal toje em

manželku a 4 malé dítky v největší bídě a odešeldo
cisiny. Nebohá sena byla od
zdejších dobrodinců a o srádném muži neměla nej

menších ©. Hájek adráoval se posledním časem

v Brně, kda udršoval intimní„poměr s jakousi dívkou,které sliboval mangelství, vydávajese za svobodného.
Tímto předstíráním vyl na své milence více cen
ných dárků jako stříbrné hodinky atd. Konečně mělo
dojíti i k ohláškám, avšak nedošlo; Hájek byl pro

j
orlickém jsou místy velik .
ani mlnviti nelse. Choeli se zěkdo dostati do soupndyl
vesnice,musíoi vzávějíchtěchrasiticestutém«
těmi největšími obtížemi. Takovou nebezpečnon cestu
podnikl ve středu dne 37. ledaa Antonín Pohl rol
níkz Lomů.Vyšelgi ráno dopřeshodingvadáleně
vesnice Dobrého chtáje tam uáložitosí nějakou vyži
diti. Byl prostřední postavy © slabé sogstevy tělesné
Do Dobrého došel dobře; ale bůře bylo zpět, nobof
cesta vedestále do kopce.Jiš bylmalýkogsek od
Lomů, a když jej umarenosí a mdloba přemobly, ně
aj, jak se podobé,usedl avíce neporstal — asmral.
Byl ještě téhož dne odpoledne nalezen. Dvě dcery
jeho, když dloubo nepřicházel, šly mu naproti, ale aa
neštěstí jinou stranou, nežli on Šel, a protose s nám
nesetkaly. Když s6 vráttily domů, ahledaly 20 se
svým otcem ku své největší bolestí jiš jako s chladnou
mrtvolou.

Jak rolník řežerolníky, otomledacosbyla
sajímavého vypravováno mínulou neděli v Sedlici při
valné schůzi tamnější hosp. cbčanskéhasedy. Zejmenge
přítomný p. Kvaanička ujištbval, še prý p.Loučný 20
tibska požádal žida Bergra, aby rolníkům nedával

sa řepu 96 kr., nýbrě jen 80 kr.! Bylo by žádoucno,
aby tato zál byla řádně vysvětlena, neboť jako

platiti pověstné „Řízni ho!“

edřich| Ještěminelýpátekd „Rstídas“
AB0ř Ž od pověstného Bedřicha Bauera bílé, bécl lovébo , botičkyanadoklad,šepe

r všecko snese, třebadoporčení bídných bot „paírových“ můžeme dnes sděliti, še bohatý bot Bed.
aura výběr udělal — bác! Krám úředně zapeče

těn, zavřen, vše je zabaveno, Bauer dělá jiš agenta
u p. Nejedlého v Kukldmách. Se zadostučiněnim za

znamenáváme, že to byl náš ne jenžA opětnězakročilroti fabričnímu sklada rovu ve přo
spěchkšestanských obuvníků, a že poctivé vystoupení
naše neminulo se s účinkem.

Vejenský sběh. Dne 23. m. m. uprchl od
zdejšího 31. i plaku vojín Otto Spita a dosud
vador úsilovnému pátrání nebyl dopaden.

Prodrzéšobránízatčenbylvtěchtodaech
68letý Josef Fenrich s Dobřenic.

Nález. Dno3. t. m.nalesla al. Em. Š.pěknou
jehlici se znakem zemí korunyčeské. Jehlice uložena

je napolioejním komi přihlášení 66pravéhoemajitele.
. DneS. t. m. ubíralse JanSníh jake

Doležals Předměřicz ce Král. domůve stavu
notně růžovém. Dojda sa Pražský most ulehl vedle
cesty do bílého měkého sněhu, mysle, že nalezá 60

doma v posteli,spal spánek opilých. Po nějaké chvíli

p

byl však k nemalé mrautosti probuzen policií a do
pravensa notného sběhulidí na kropáčku. 

$ o
1 o.

Ve-Vídni zboveno bylo 800 prozatímných
podučitelů svých úřadů, které do odvolání smějí
zastávati. Jek známo bouřili nedávno podučitelé
proti antisemitovi dru. Gessmannovi, referentovi
o školských záležitostech v ženském výboru dolno
rakouském a proti strané Luegrově. Městská rada
vídeňská bude míti teď právo presentační, na které
budou úřady vázány. Tím nebudou antisemité
rozhodující vliv na obsazování míst.

Od Jičína. V pondělídne 1. února b. r. de
provodili jeme ku poslednímu odpočinku na břbitor
Ostrufenský sasloužilého tamního řídícího učitele p.
Ferdinanda Jakubce. Bylto muž zlatéhosrdce
jakých málo možno nalézti. Známa byla horlivost
jeho v povoláníučitelském, sa kterouž dostalose mu

mnohýchuznání od vyšších školních úřadů, dokoš iudělení stříbrného kříše s korunou od Jeho Veličen
stva. Známa byla také ochota jehos s jskou obstarával
řísení hudby v ostrušenském chrámu Páně, kteronů

zajisté Bůh jiš tím odměnil, še mu popřál téměř doposlední chvíle ku slávě Boží a ku blahu dítek pů
sobiti. Roznemohl se v neděli a v pátek ráno, opa
třen sv. svátostmi umírajících, dokonal šívot svůj.
Působši téměř 50 Jet na poliškolském, což hodlali
letošního roku ctitelóvé jeho přiměřeným způsobem
oslaviti. Neš Bůh jinak usoudil a oslavil jej sámtam.
ne vdšnosti. Pohřbu váženého starce zúčastnilo se 11
kněší a množství p. učitelů ze sousedství.

Z Nového Bydševa. Okrezní starosta p. posle
nec Jindřich Doležal a okresní výbor resignovali,
proto še osm obcí venkovských, zástupce
měste Vysokého Veselí a hraběte Vestfahlena odejitím
ze schůse zmařili provedení návrhu okresního výboru,
aby totiž v N. Bydšově na oslavu SOletého jubilea

representační okresní budova, v které by měly umí
y býti okresní úřadovny a veřejná okresní stra

dlahů měly býtiubrašenyokresní půjčkou,která se

Z Úernileva. Obecní obce Cee
nilova 00 starostou v čele usneslo ee minulého
roku srušiti školné, které se mělo platit z pokladny
obecní. Poněvadě schůze tato byla od členů obecního
sastupifelstva málo navštív tedy na stíšnoťt více
než-li 100 největších poplatníků srušil okresní výbor

ůsobem zcela legálním toho usnesení. Občané čer
nilovští nejsou proti zrušení školného, ale žádají, aby



láska této- bylovpřísinezuní. (bec Česušlov

vpáění byl daO7 dyplní Ngnípls samĎmé příslněn 300 al. školného ; po jehozzn
dení by muselip úví © 1000zl. více;od by ne

bylo s o ObčanéčernHovštížádajíjenprávoa žádaj vem, aby ntáska skol
ská aprovedlivěu venaby a T jmenovitěná.

svého na potřeby zemské přispívati.
V Olomonel při volbéch do šéln:

nemocensképokledny1svítěsili čeští NoáidáKÉned dt
dovakými.

E Rychnova a. Kn. Při volbách do městského
mastupitelatva svítězili živlové umírnění. Zpokrokářů,
jichšpen redaktorsi mohlpředvolbamiapřivolbách
nohy uběhat, byla svolema pouse trojice: Cimr, Char
freitag, Rathouský. Ostatní zvoleni pánovéjsou mírní
Mladočeši a konservativci. V III. sboru zvoleni byli

ové: JUDr. Jan Smrtka, Vojtěch Balcar, Jos. Štau
r, Havel Cimr, Vojtěch Koláček, Karel Crejn, Frant.

Hladík, Fr. Lášnovský, Bohdan Lederer (žid) a Karel
Sachánek. V ET. sboru svolení byli pp.:Rudolf Grof,
Josef Charfreitag, Otto Habelt, Ignác Havel,Petr Ka
lenský, Karel Puchwein, Bedřich Petristes, K. Rathou
ský, Josef Stauber a Alois Volf. V I. sboru zvoleni

prů „ .: Prokop Frič, c. k. okresní soudce, Vincenc
ep , blskopek vikář, Ondřej Franta, gymnasijníHiditel, J.U.Dr. ich Flanderka, Ant. Mele as, hra

běcí lesní, Ad. Lóowenbach (žid), Em. Hegriík a Karel
Plachstka, měšťané, Jos. Bárta, obchodník a Dr. Tomáš
Kouřil, c. k. gymn. professor.

Z Velimě. (Českému Listu). Český List v Kolíně

přínáší vč. 2. lokálky „Klerikální učitelové už seúsí.“ Dovolajeme si Č.L. následující odvětiti. Předně
uvedení učitelové Rinn a Špinka nejsou původcové
asasílatelé blahopřání novoročního nejd. p. biskupovi;
původcem jest rolník jeden, kterýž a ostatní pode

psaní tak vážíme sipánů učitelů našinců,že jim čest8vzdávajíce, první místo k podpisu jsme dali, a omi
téš prrní podepsali.Doufáme, ževíce si vášíme našich

p. učitelů, než-li obec, která do výboru volila do
vače dobytka a erang. kostelníka, ale učitele jen

jako Wáhradníky. Kdyš už Č. L. uvedl jména pp.

pode ně „aké ©jiných osobách se zmíniti, kterépsanébylynapřání,anebalespoňudati t.
„© tamtaké jest kostelníkpodepeku, snad nbradí

kdyš takék novému roku evang. kostelníkžádá evang.

p. řídícího opřání, které by pronesl, ovšem ústně, p.superintendentu, jak jistě číní také i pp. evangel.
učitelové. Kdyby náš nejd. biskap byl v místě, přáli
bychom ústně, ale de vzdálen, přáli jsme písemně.
Tak nic hněvat se! a když už blahopřání Č. L. otiskoval,
mohl otisknouti celé, a nevynechati čtyř řádků. Konečně
musí si rosliční páni zvyknouti, že klerikální učite
lové se hlásí; ano hlásí se a budou se blásiti, aš se
mnozí podiví v jakém počtu. Či není svoboda?

. „E Polné. Dne 29. Jednaslavil u nás osmdesá
tileté narozeniny vldp. děkan Poimon. Ze starších

kněží veteránů morav eh zbývají tu tedy ještě dva:Poimon a Kulda. Vldp.oslavenec jest stále pe
vného zdraví a neobyčejného ve věku tom humoru,
nikoho sarmoutiti ani nemoha. Chodí tu mezi námi
stařec ctihodný, jenž v bohatých vzpomínkách pohlí
žeti můše zpět na činorodý život, jehož účelem vědy

byl a jest„Rpoepóch národa a rodného města, kteréšmiluje aš ivě, takže Polná dlouho a dlouho vzpo
mínati bude na šlechetného děkana Poimona. Vážnost
okamžiku v předvečer významného dne oslavil spolek
ev. Josefský, jehož vldp. oslavenec posud horlivým
jest předsedou. Druhého dne za assistence místního
duchovenstva sloušil vldp. oslavenec mši sv, které
přítomní byli zástupcové samosprávných úřadů a školní
mládeš s učitelstvem, které představuje avým chovan

cům ve vidp děkana Poimonovi vzor šlechetného knězelidumila. dopřej ještě mnoho spokojených chvil
miláčkovi Polné!

Z Novolesů a Král. Dvora m. L. (Jak pan
Uher, satímný podač. české školy matičné
v Nemajově, hledí rozšiřovati listy „Ruch“
a „Lid“ a „Osvětu Lidu.“) Dne 17. ledna t. r.
měl v osadě naší gchůri „Hospodářský spolek“ v ho

stinci 4 Janečka. Na programu byla volba tří volitelů dozemědělské rady.
ných návrzích tásal se p. Uher, podučitel české školy
matičné v Nemajově, zda-li by epolek neměl odebírati
th nebo čtyři čísla časopisu „Osvěta Lida“, v Hradci
Králové vychásejícího. Panuučiteli bylo odpověděno,
že spolek nemá peněz na jiné potřebnější věci, tím
méně že jich má na časopis druhu „OsvětaLidu“.
Pan Uher byl samítnutím svého návrhu pohněván a

vil: „Jest to smutné, kdyš tak četný spolek několik
„0. L.“ odebírati nemůše. Časopis „0. L.“ jest

dobrého obsahu, jest redigován mým kollegou p. He
verou, jenž avé ví pro list ten obětuje. Nebude-li
list ten podporován, musí zaniknout. Nechcete-li ode
bírati „O. L.“, čtěte poučné časopisy „Lid“ a „Ruch.“
Tu ozvaly se hlasy novole, že listy pokrok. a radikální
Lid“ a „Buch“ nejsvu pro rolníky. Proti odebírání

listů „Lid“ a „Buch“ vyslovil se rozhodně pan Josef
M ansar, rolník z Filiřovic č. 11., poukásav k tomu,
že pokrokáři a sociální demokraté jsou nepřáteli rol
nictva. Stejnéhonáhleda bylrolník pen Laušman
z Vorlechu, s nímž souhlasili veškeří přítomní rolníci.
Debaty účastnili se také dra nečlenové lka ze
Dvora Králové, z nichž jeden připuštěn byl ke slovu
a dokasoval, še zásady sociál. demokratické a

pokrokové sou rolnictru škodlivé e nebezpečné. Panve schůzinepochodil a s nepořísenou odebral se
do Nemajova. — Domníváme se, že p. Uher astanoven
byl od „Ustřední Matice školské“ za-prozatímního pod
učitele v Nemajově, aby v německé té osadě děti ro
dičů českých v duchu náboženském a mravně vycho
vával. Ukolem učitele české školy matičné nemůže býti,
aby pokrokářům a soc. demokratům dělal smělého
agitátora a rolnictvu chtěl vnucovati listy toho směru.
Rolníci poučilismělého pána, které listy hodí se pro
„Hospodářský spolek“ a kterého aměru listy čítají.

+

u p. podaěiteli, aby: '

MEAole dbrnrnldenůlčekBah
W Milatáne. olky — plesy — osobní

ou apřáva o vámoční produkci
aší Cyriliské Jednoty neproniklo s $fířetína do ve

řejnosti větších zpráv úd delšíjiš doby. Váš zpravo
daj Miletínský byl totiš nemocen. A přece sa tu dobu
se leccos čtihodného, anebo aspoň zmínění hodného
v Miletíné stalo. Tak med v prosinci 1896 byl zde
ka cti tky Karla Havlíčka Borovského progra
mový večer, při kterém J.U.Dř. B. Klika o jeho šivotě
a činnosti přednášel. Občanská beseda hodiá podobné
večírky programové pořádati častěji. Dalšího vzpružení
dostane se spolku tomu zařízením hudebního odboru,

kterému dostalo se neúročitelné půjčkyzdejší záložnyper 100 sl. r.m. Odbor tento bude zároveň k disposici
spolku ochotnickéma „Erben“ (nikoli „Buben“, jak
bylo minule tištěno). — Valné hrotmady spolkové stří

dají se s plesy. Zajímavější PD jen ples ského odboru Ústřední Matice školské,který se nad očekávání
vydařil,a to jak hmotně,tak ico se zábavytýče.
Pravdu měl tem host s Králové Dvora, který pravil:
„Všecka čest vašim dámám. Jejich odbor je nyní da

loko čilejší a Činnější,než vaše drahé spolky —Ovšem, i druhé spolky tuší se dosti, ale činnost jejich
má své tradicionelní stesky a stezičky, kterých se
téško nedržeti. — Spolkovou „hladinu klidu“ vyrušila
ostatně dosti šivě myšlénka o sářísení jednoty sokol
ské. Jsou hlasy pro i contra. První tvrdí, že je tu
„Sokola“ třeba ku vzprušení národního vědomí. Jsme
takřka na rozhraní jasykovém a ta je prý toho vědomí
tím více třeba. Druzí odpovídají: A což my jeme ná
rodně neteční? Plníme horlivě své národní povinmosti
srovna tak, jako kterýkoli „Sokol“ | A kdo vám k tomu
ůjde? Až na malé výjimky ti, kdo jiš jsou u dru

kých spolků. Jaký pak to zisk, jaká činnost, má-li
jeden, dva nebo několik lidí zastávati více fankcí

v různých ? Jedno vadí druhému. Spojte „Sokola“ s hasiči — a bade dobfe.“ Tak posud norfme,
bude-li tea „Sokol“ nebo nebude. Ale pohledneme-li
na věc dle zkušeností odjinud, smíme asi prorokovati.

že povstane-li, půjde cestou jiných malých sokolskýchjednot: enáhlu omezí svou činnost na spolkový
výlet a ples. — Zmínky zasluhuje ještě snaha městské
rady a jednotlivých spolků, na př. hasičského, o aří

sen obecní knihovny. Máme zde sice knihovna farní,
besední a volati hojnou školní, kde jsou i knihy pro
dospělé ve výběru značném, ale knihovna obecní na
lesla by jistě také svůj obor čtenářstva. — Náš sbor
učitelský a naše spolky mají utrpěti strátu citelnou.
Pan učitel Fr. Freiberk, jmenován jest právě uči
telem v Hořicích. Zástupcem jeho bude ml. učitel, p.
Černoch. Odcházející pan učitel byl dlouho duší
ochotnického spolku, nějaký rok jednatelem Cyrillské
jednoty a vůbec mimo vzornou činnost školní, pilným
a platným činitelem našeho spolkového živots. Loučíme
se s ním neradi.

Z Přelouče. Kandidát v páté kurii socialista
Šturc, který zde 2. února hájil republiku a nemrav
nost úplně pohořel. Poslanec p. Formánek a rolník p.

Udržal z Rovné řekli mu perné pravdy. PoslézePUdršal prohlášen za kandidáta vzdor řevu socialistů,
Z Litomyšle. Výroční volná hromada sdeiší katol

soc. jednoty konala se due 17. ledna t r. Účastnilo se
jí 57 členů. Předseda V. Marek podal přehled dinnosti
křesť. socislní strany v Čechách, omluvil jednotu, proč
nemohla letos pořádati schůsí po venkově jako roku mi
nulého, poděkoval odstupujícímu výbore se obétarou pad
poru a svorné spolupůsobení.Po té vylíčil jednatel spolku
p. Fr. Kroupa, řezbář, ve správě, pečlivě sestavené, čin
nost jednoty sa rok 1896, s níš učkolik dat vyjímáme.
Jednota čítela činoých členů 94, přispívajících a zaklá
dajících 87, čestné 5. Mimo achůze výborové konala 4
valné hromady mimořádné, více přednášek spolkových,
1 sobůzi veřejnou, 1 důvěrnou, při níš mlarilí pp. Dr.
Horský a Ríipp, redaktor s Brns. Zóčastnila se několika
olrkevních i občanských alavností, o Velikonocích epolečně
přistoupila ke stolu Páně, odeslala častáji deputace ku
slavnostem bratrských epolků std.; pro své členy uspo
řádela několik přátelských večerů a divadel. představení.
— Neméně zajímavou byla zpráva knihovníka p J Dole
ala, který pékoě vylíčil následky četby bezvěrecké a
vřele odporačdoval četbu knih spolkových, které se půjčují
besplatně. Spolkové časopisy naše jsou také vyvěšeny vo
veřejné čítárač. Za obětavost jeho vzdal i jemu spolek
srdečný dík. Ze správy pokladniční, již podával p. J.
Karas, kníž. patron. účetní a pokladník spolkový, vysvítá,
še Jednota měla v r. 1896 příjmů 525 sl. 88 kr., vydání
367 sl. 76 kr.: činí tedy čistý přebytek 168 sl. 12 kr.
Mimo to pořádala věcnou loterii, která vynesla spolku
čistých 461 si. 99 kr., tak še, připodteme lí hotovost
s roku minulého 862 zL 70 kr. a úroky s ní, vládne
katol. oociólní jednota v Litomyšli na botovosti jměním
v.obnosa 1519 sl. 67 kr.; kromě toho má všecbny potřeby,
bes nichž se spolek podobný obajíti nemůše. Jednota
může nyní za obesřetného vedení bes bázně bledětidalší
budouenosti vstříc. Do výboru pro rok příští přistoupili
tito noví pp.: Wr. Lána, truhlář, Fr Strnad, trublář a
J. Dvořáček, pekař; ostatní zvolení opětně s sta

udrévy). Mimo

.

Národní hospodář.

Rolnici převeďte dluhy své na men
o ší míru úrokovou!

Naše rolaiotvo, dříve tak zámožné,klesá pod
tíží břemen. Nastoupí-li statek koupí neb dědi
ctvím, musí platit 3'/, procentu kupní ceny jakožto
taxy, a k tomu 25*/, přirážku a jiné menší po
platky, které vzrostou tak úhrnem až na 109%,
tedy desátou část kupní ceny. Stát nebéře pra
žádného ohledu na to, je-li statek zadlužen nebo
prodlužen. Daně státní, přiráškyobecaí, školní,
okresní a zemské a jiná břemena tísní rolníka

se ankrráevti . 1896 bylo ř.
chéchpred ny ozokaání sd ůáno v

zlatýchrolnicijch statků.Posa ochranné Depomahiy.
Když výnos rolnických statků po vídeňské světové

Jihoslovanů slevu posemkové dané v
15 let v ročním obnosu téměř 2'/, milionů slatých
(což dělá za 15 let sumu téměř 37 milionů zla
tých). Mimo to prosadili zřízení zemědělské rady
a sřízení somědělsko-techuické kanceláře při ní,
vymobli větší podpory pro meliorace pozemků a
regulaci řek, sníšili úrok zástavních listů hypoteční
banky královstvíČeského s 5 na 4“,, čímězískán
opět 1 mílion zlatých na úrocích, vymohli slevu
rolnických poplatků, usnadnili konvertování půjček
na nižší úrok, vymohli též jisté slevy na kolcích
a převodních poplatcích, prosadili obmezesí exe
kuce hospodářských nesbytných potřeb; uprave
ním hospodářských záložen a rozšířením občan
ských záložen a spořitelen usnadnili vůbec úvěr
a snížili úrok, zabránili do jisté míry parcelářství,
umožoili úvěr obcím i okresům zřízením zemské
banky, prosadili též mnohé jiné směny rolnictvu
prospěšné. Další účinnější práci zamezili jim rol
nici sami, neboť r. 1889 odepřeli konservativním
poslancům další důvěru při volbách do snčma a
r. 1891 při volbách do říské rady.

rolnictro bylo popíchnuto proti staro
českým poslancům, protože prý mu tito vymáhali
jea „drobty“ a mimo to že od roku 1879—1890
stouply státní daně o celých 80 milionů zlatých.

Lid věnoval svou důvěru poslancůmnovým,
svobodomyslným, jm. Slibovalimimojiné
snížení břemen, sestátnění selských dlubů, zame
zení ztončování selského majetku, zmešení břemen
válečných ba i odetranění stálého vojska, zamezení
odírání rolnictva se strany velkokapitálu atd. Če
ský rolník věřil zkrátka v pomoc státní ve velkém.

Volební program strany svobodomyslné z r.
1880 pravil pu vypočtení přečetných téch slibů,
Činěných roloictvu a Žživnostnictvu mezi jiným:
„Povolá-li národ dostatečný počet mušů naší stra
ny k parlumentární práci, může očekávati od ních,
še poslání své naplní věrně a poctivě . . " Také
nejčilejší a nejnadanější muž mladočeské strany,
pan dr. Herold, sliboval, še jeho strana vystupuje
jako strana činnosti ačinů, že mluvili bude s krá
lem, še nebude trpět trubců, še kašdý musí se
účastnit práce drobné, a dodal pak povýšeným
blasem: „My nechceme, pánové, podávali návrhy
agitační, my chcemepodávati návrhy takové ...
které neustále budou vymáhány, aš se domohow
svého účinku a cíle“.

Jiný předák jeho strany, jemuž prokonciliant
nost a smifovací činnost jeho přezdívají realisté a
pokrokáři — pan dr. Kašička — řekl také dle
pravdy, že jeho strana podala různých návrhů to
lik, že by se nevešly ani na celý stůl, i kdyby je
až po strop na sebe narovnal. V podávání návrhů
byli zvláště pilní poslanci z východních Čech, pá
nové MUDr. Dvořák, dr. Sláma, Formánek, Adá
mek, Sokol, Pacák, Doležal, Rašín, ba i p. dr. Ed.
Grégr jich podal několik.

A jaký byl výsledek? Abychom byli nestran
Di, ponecháme slovo poslednějšímu panu poslanci,
který pravil ve Skutči: „Našlo by se zajisté málo
statků selských, které nejsou zadlušeny tak, še ho
spodář je rád, kdyš zaplatí úroky sdluhů a může
sedĎea svou rodinu udržetí při dramborách a sw
chém chlebě !*

Neví snad tak zle všady, ale jistě v mno
hých okresích. Nedivíme se tomu. Svobodomyslným
pánám poslancům, kteří šli s růžovými nadějemi
do Vídně neznajíce poměrů nepodařilo se splaiti
sliby a návrhy, které byli ačinili.

Státní rozpočet, který r. 1890 vynesl 548
milionů daní a různých příjmů a vykazoval ještě
21, milionů přebytku, vykazoval v loni 668 mi
Jtonů příjmů, státní vydaje svýšily se totiš sa 6
let o 116 milionů zlatých.

Na rok 1897 potřebuje stát dokonce 749
milonů slatých, které se musí nahradit jednak
dauěmi, jednak půjčkou 50ti milionovuu. Avšak
ani ty stačiti nebudou. Právě sa oznamuje, že
stát bude potřebovat dalších 50 milionů na děla
a asi 20 milionů na pušky. R. 1890 obnášely
státní vydaje B546,303.000 sl. a letos překročí
snad SA0,000.000 zlatých!!|

Není také naděje, že by se damě zmírnily.
V uplynulém roce přijato bylo siee snížení pozem
kové danév oslém Rakousku ročněo 2'/, milioau,
avšak utéto sumy připadnena y pouse
770.000 sl., tedy sa dalších 16 let dohromady asi
AL milionů. Sleva nynější neobnáší tedy ans třebí
dál slevy,kterou r. 188% vymohliposlanci staročeští
a která obnášela na BY milionů.

Vymoženost tato něňiřtedy slibovaným kra
jícem, ba ani drobtem, jest ještě méně mež dro
bečkem, který také českému rolnictvu mnoho ne
pomůže, vždyť jen suchem, mokrem a neúrodou
utrpělo české rolnictvo v posledních třech letech
na 150 milionů zlatých škody. Stát ze svých 220



milionů pokladaičních přebytků medal českému
rolniotvu ani groše, ačkol j slné
nebyliv minulémrocevůčiArabčliBadensmuvěru
neochotni! Všdyť ministr financí, pan rytíř Bdliňské
má nové daně z piva. kořalky a cukru, které

esou nových50 milonů, skoro již jakov kapse.
ybujeme také o tom, že nastávající svobo

domyslní poalanci, jskožto člemovépříští badenovské
sněmovní většiny povolí ministru války 20 msltoná
na nové malokalsberní pušky a 50

která
rychlopajná děla savedou

S ministryválky utotiž žádné žerty,

volit, co chtějí!
Vizme jen, jak stoupaly náklady na vojsko.

R. 1890, kdy zasedali na říšské radě ještě Staro
češi, obnášely řádné vydaje na vojsko 1007 mili
onů a mimořádné 1336 milionů, tedy celkem na
M24 milionů zlatých. Od té doby stále stoupaly.
Obnášelyt vydaje:

roku řádné mimořádné úhrnem
1891 10437 1445 11882
1892 107 09 1462 12172
1898 10982 16:12 12594
1894 11488 1457 129-465
1895 12228 14-88 186:60
1897 12438 14-79| 14017
Vojenský rozpočet se také stále překročoval,

tak r. 1891 o 8:03 milionu „zlatých
18920432 „ .
18930 420 „ .
1894043 „ »

Na rok 1895 a 1896 žádalo se na vojsko
otutéž samu více ana letošek se žádá více
© 4,700.000 zl.

V nákladech těchto nejsou ovšem zahrnuty
vydaje na zemskou obranu, válečné loďstvo a
v Uhrách na honvedy. Čítaje i tyto výloby, stojí
v Rakousku vydržování veškeré válečné moci přes
200 milionů zlatých ročně.

——Jelikož se budou opatřovat nová rychlopalná
děla a nové pušky ještěs menším nábojem, jelikož
se dále jedná o přilepšenou vojákům, tedy arcit
nelze na zmenšení břemen válečných ani pomysliti.

S touto nepříjemnou skutečností, kterou za
pirat a okrašlovat nebudeme a nechceme, musí
naší rolníci počítati.

Co tedy mají dělat, aby si pomohli? Jak jiš
řečeno,musísáhnoutksvépomocí,musísehájita
sastávat sami. „i

Konversí svých dluhů na nišší úroky můžesi
máš lid velice pomoci, více neš-li bymu se daných
poměrů pomohl stát. .
-© Koncem r. 1893 činil celý stav knihovních

dluhů v Čechách — vyjniosc dluhy železničné —
1.256,985.611 zl., z kteréžto sumy připadalo na
dinhy v semských „deskách (na velkostatcích) za
psané 145,167.608 sl., na městské (v Praze a
vkrajských městech) a hornické dluhy 233,110.734
sl.. na dluhy na statcích v obcích venkovských a
v městech okresních pak 878,107.340 zl. Dejme
tomu, že z této samy 278 milionů v knihách
pozemkových sice vázne, ale že jsou to již věna,
menší odkazy atd., dluhy vyplacené, které majitelé
nemovitosti z knib pouze proto dosud vymasati
nedali, protože nechtějí platit Aned útraty s amor
tisacía výmasšemtakovýchtodluhůspojené.Pak-li
tedy počítáme, že na nemovitostech venkovských
vázne ve skutečnosti pouze 600 milionů dluhů,
tedy majitelé posemků ušetřili by kašdoročné jediné
na úrocích celé tří miliony slatých, kdyby se jim

podarilo súrokovánísvýchdluhů pouseopůl procentaiko.

Práce tato jest za dnešních úvěrních poměrů
velmi snadná. Většina rolnických dluhů zárokuje
se dosud Dti až 6ti procenty. Rolníci by tedy
kon.ersísvýchdluhůmohlidocíliti6i více milionů
úspory jedině na úrocích.

Zemská hypoteční banka nabízí jim k tomu
raku pomocnou. Chce konversi selských dluhů na
nižší úrok sama obstarati, pouze za náhradu hoto
vých výloh. Teď se prodávají 4 procentní sástavní
listy hypoteční banky v kursu 9985 zl. Dlužník
potřebuje tedy na každých 1.000 zl. hotové zápůjčky,
kterou v těchto listech u Hypoteční banky béře,
nominálně 1001 zl. 60 kr. v těchto zástavních
listech a musí platiti roční anouitu (4*, úroky ++
19/, umoření) 5U sl. 8 kr. po 41 let a je pak
dlahů prost. Má li peníze ze záložny na 6“/,, tedy
je plati třeba také 41 let, ale pak musí přece
celý dlužný kapitál oplatit. Výhodaje tedy obrovská.

Ještě lépe pochodí rolník nebo maloměšťan,
pak-li u bypoteční banky uzavře zápůjčku ve 3,
rocentových zástavních listech při nynějším kurso
8:50 sl. Ta musí vzíti k dosažení stejně vysoké

effektivní zápůjčky nominálně 1.069 zl. 62 kr.
Přivolísli k annuité (umoření ročnímu) 4'/, pro
centní (3'/.*/, + 1%, základního úmoru) platí
ručně 48 sl. 13 kr. po 43 let. Kdyby měl 1000
zlatých 43 let vypůjčeno se záložny na 5 procent,
tedy by po 43 let platil každoročné 60 zl. úroků
a pak při výpovědi dluhu musil by zaplatit ještě
celý vypůjčený kapitál, t. j. 1.000 sl.

Výhody obrácení bypotekárních dluhů, které
nabízí zemská hypotečaf banka, jsou tedy pro
české rolnictvo nesmírné.

Jak by rolníci způsobem nejsnadnějším

nejlevnějším mobli dlahy kuibovní a menší úrok
obrátit, o tom se blíže sminíme v příštím číslo.

Pak-li ne tedy rolnictvo chopí svópomoci, a

třeba jen půl procenta, získá tím čtyřikrát větší
úleva, než jakou ma poskytla říšská rada nastá

lek“daní. |
Bližií vysvětlení v júdnotlivých připadečh

Pojištění na život.
Správně napeati bych měl zabezpečení

důchodu, jelikožšivotnáš má vPon někdo
Jiny. V posledním čísle našeho listu projednávánabyla otázka, zda lépe jest pojistiti si důchod pro
případ dožití, nebepro případ úmrtí. Pro
obě strany jsou přemnohé důvody a jistě že lépe
by to bylo, kdyby pojišťování becným bylo a
třeba i nuceným, ovšem pod žádným zákonitým
dozorerewm, by nikdo o nic přijíti nemohl, jako

společností, které v prvé řadé pamatují na sebe,
snadno státi se může. Však toho nechme stranou.
Dříve nebo později dozraje, jako mnohá jiná itato
věc a ve sněmích, dá Bůb, ku prospěchu všech
občanů věc 8e projedná. Nyní musímn počítati za
tím stím, cojest. Vonom článku jednalose blav
ně o kněze, kde by om a jakým způsobem měl
se pojistiti. Přes to, že ze mnohých stran vyčítá
se nam kněžím, že dobře si stojíme a o budonc
nost náležité postaráno máme, není tomu tak. Kdo
od počátku nehledí se vyvarovati všeho vydání,

které právě nutným se nejeví, snadno pak ve
a dyJeštěomýš „pčenocBo přidraží, s nekliobavoupomýšlí, žeby měljíti do pense
která nikterak neodpovídá tomu, o. dříve v da

Sborní Správě musel vykonati.tu jednábe o člověka, který snad
dříve někdy alespoň dobré postavení měl a ale
Spoň něco ušetřil, že uúyní, ač sice akrovně, ale
přec bez obtěžování jiných své trudné stáří tráviti
bude. — Co však říci o tom, který po celý život
od útlého mládí v trampotách ten život trávil, ve
Škeré aí'y vynakládaje, by sebe a pozdějisnad i
rodinu a to Rejeduou dosti četnouod bídy a nouze
uchoval? I na toho příkročí neuprosným krokem
stáří i na něho dolehnou snad nemoce. Kdo tu
o něho se starati má, kdo mu tu pomůže? Po
myslí snad někdo, když pracoval, vydělal, mohl
uložiti na stará kolena! Ono je pravda. Alo kdež
Je společnost néjaká, která by bývala přijímala i
malé, nepatrné vklady a ty pak vprvé řadě obra
cela ve prospěch pojištěného? Proto musela býti
hledána odpomoe. —*.

Pojišťování důchódů pro stáří, které jinde
už vešlo ve zvyk u širokých vrstev lidu, u nás
posud bylo pěstováno měrou nepatrnou. A přec
jest tak mnoho lidí, kteří nemohou tolik ošetřití,
aby se mohli uživiti "sz pouhého výnosu svého
uspořeného jmění, když na ně přikročí stáří neb
neschopnost k výdělku. I jsou pak naceni sáhnouti
na kapitál sám, při Čemž ustavičně jsou mučeni
nejistotou, jak to s nimi dopadne, až vše vyler
pají. A ktomu snad ještě mají dítky, kterým by
alespoň něco málo rádi zacuovali. Co tu nesmásí,

co tu Krtkooocí pod :akovýchto a podobnýchskličujících myšlení
zbavuje, ty kdož v podobných poměrech ne nalé
zají, dobře spravovaná, všecky záruky jistoty po
skytující pojišťovna pro atáří, kde možno i malé
vklady činiti a to tak, že činiti je může pojiště
nec v libovolných lhůtách,Saniž by snad mobl býti

jeho4 kun dm, kdyžbysnadpoměryeho se z a on vklady v bývalé výši

činiti nemobl.7 7 „ je
Kdo má nastřádáno, anebo nastřádati může

tolik, aby jen z úroků mohl dostatečaě až do
smrti se vyživiti, tomu dostačí spořitelna, neb zá
lošna. Ale kdo však tolik nastřádati nemůže, na
jde blahodárnon jistotu u takovéto pojišťovny.

K tomuto účala, aby oslaveno bylo čtyřiceti
leté lidumilné panování našeho nejmilostivějšího
císaře a krále Františka Josefa I., usnesl se roku
1888 sněm království českého založiti zemaký po
jišťovací ústav, při němž by sobě osoby, přinále
žející ke třídám nemajetným, anebo málo majet
ným,mohlypojišťovatipro případ stáří d 0

K emopojišůůúplně bezpečná :nto pojišťovagí úatar -koslavě Jebo Ve
ličenstvanese název “

„zem ský pojišťovací fond císaře
Františka Josefa“ —

Jemu do vínku dale království česká samu
500.000 sl, kteráž dobročinnými příspěvky král.
hl. města Prahy, četných okresů a obcí i lidumil
ných soukromníků vzrostla do konce roku 1895
na 059.176 zl. Tímto jměním základním ručit se
za všecky sávazky ústavu a z úrokůjeho
badou braženy správní závazky ústavu, že
pojištění nebudou ma ně mic přispívati, správa
Jejich pojistných kapitálů bade pro aě
a vedena úplné zadarmo.:

Pojiš pak u fonda našeho může býti:
každý, kdo náleží k nemajetným neb málo majet

třídám, má-li v některé obci království če
éhodomovské právo a v některém s království

a zemí na říšeké radě zastoupenýhh své bydliště.

Doufámevah jo dobrodiní totorozšířenubudepříslušnou stasov i také sa příslušníky
en české. Rovněž pojiště

všech na pensi již nány býti mohoui

sobě sjednaly pro případ úmrtí avých manželů
přilepšení ke svým pensím, které dosud dle hod
nostních tříd manželů velmi nísce se vyměřují
Pojistíli se tedy jiš v mladších letech snad hned

sňatku, obětmi snadno saesitelnými, řečenévý
ody mohouzlskati. Rovněšto saméplatí opo

jištění dětí takových úředníků, což zvláštní důle
žitosti nabýti může vzhledemk doerám nema
je tným a to tím aplše, poněvadž vpřípadě pro

kázané nespůsobilosti k výděrku může jim bs
poukázána přiměřená atřeba i z bonionda zvýšená renta i před dosažením věku, ve
kterém výplata starobních důchodů normálně můše
počíti. U ovdovělých žen, jak se samo sebou ruž
umí, nedotkne se opětné provdání nikterak plat
mosti nároků z pojištění nabytých.

- Řemeslník, který nemá majetku; ro:
ník, který by se rád uvaroval trpkého často osu
du výměnkářského atd. všickní tím dokonaleji se
sbeví těžké budoucí starosti, čím dříve se posta
rejí pravidelnými, nebo příležitostnými úsporami

něji, poněvadž mohou později čásť vkladů svých
si vypůjčiti, nebo i vypověděti, octnou li se v ně
jaké nepředvrídanétísní. Toto jest s výhodoui
také pro prácedárce, kteří svým úředníkům, sří
zencům a dělníkům zabespečiti mohou opatření
pro stáří. Výhoda je hlavné v tom, že nejsou nu

jen pokud dotyčného zaměstknávají a on odměny
si zaslouží a mohou, když vyhradili si to vy
věděti polovici vkladů, kdykoliv před nastalou
splatnosti důchodů.

Dle stanov nastoupiti se může přávidelně
pojištěný důchod po dokonaném 55 roků. Kdojsa
ještě při síle, necítí potřebu nastoupit důchod a
odkládá, tím více po tó bráti bude. Nějakých zvlášt
bich formálností třeba není, pouze se půl roka

pastoupením důchoda to oznámí, kdy míníme
ej nastoupiti.

Jsou dra draby pojištěných. Jeden. nemá
nikoho, koma by snad po sobé něco zámochal a
řídí se zásadou, sám vlastní péčí jsem si to na
střádal, sám to také spotřebují. Čilijinými slovy,

strávil, tak že ničeho nezbyde. Říkame, fe poji
šťoje so bez v y. — Jinýzaso přál by ui,
aby ony vklady, které učiní, v celosti vráceny byly
jeho zákonitým dědicům. Toť nazývá sě pojištění
s výhradou, jelikož vyhrazuje si kapitál zpět.

Ovšen v tomto případu důchod bude přiměrenémenší.
Tak chtěl-li by si 27letý muž pojistiti nej

vyšší důchod 360 zl. a to s výhradou, by po jeho
sarti celý zachovaný kapitál 3220 sl spět byl
splacen, musí ročné platit - libovolných ovšem
lhůtách [15 zi. — Za to muž 28 roků pojištující
se bez výhrady, týš důchod zajistí si za 76-83 zl.
Date-li chlapci do 1'/„ roku jednou pro vždy
k fondu 10 zl. bez výhrady vkladu, má nárok od
55. dokonalého roku na 11 zl. 45 kr. Kdybyvšak
učiněn bylten- vklad s výhradou, bade požívat
ročného důchoda 7 zl. 94 kr. —- Kdyby Ll8letá,
dívka v libovolnýchčástkáchvády ročně uklá
dala 10 sl. e výhradou vrácení vkladů svým
dědicům, má zajištěný roční důchod 63 al. 17 kr.
Čekala-li by však do roku 65., bude bráti 164 zl.
77 kr. a doroku 70. kdyby vše odložila, bude
roční renty požívati 311 si. 2 kr. Jiná, která
by rovněž 10 al. ukládala, ale bes výhrady,
má nároky namachemvětší důchodasios odr.
55. na86 sl. 47kr., od r. 60. ma 142al. 11kr.
aodr. 65na266zl. 12kr.

Dlužno ti, že možno činiti jeden
vklad s výbradou, drahý bez výbrady dle libosti.
Dlužno však vždy změnu ohlásiti řiditelství a ta
pak platí vždy do odvolání.

Muž 21 roků, chtěl-li by sjednati sobě
důchod 100 sl, od roku 55., musel by praridelaé
v libovoloých lhůtách ročné odváděti při pojištění
bez výhrady 13zl. 30 kr. a s výhradou
21 sl. 10 kr.

V případe, še by vklady učiněné meposky
tovaly ročního důehodu asi ne 18 sl., vyplatí se
místo důchodů přiměřený kapitál. Tak ku př.
48 letstará vdova uloží u fonda200zl. svýbradou.
Místo nepatrného důchodu 11 zl. 60 kr., který
od 55. roku z toho vkladu by jí plyaal, vyplatí
se jí jednou pro vědy kapitál 258 zl. 73 kr.

Pojištěný s výhradou vkladů, nemá-li smad
nikoho, koma by je odporačil, může vzdáti se
této výhrady. Tim ovšemzvýšípako mnohojednak
svůj roční důchod a i také ostataím spolupojišténý —
dobrým se prokáže.

Jak již smínka učioěna byla, není potřesa
činiti vklady pravidelné, jen se žádá, by dály se



e celých zlatých, od 1-zl. počínaje. — Děchodyplácejí se předem na-celý rok.
je "Novou nesmírnou výhoa nítsí "každý poji
fěný u fondu cís. Františka Josefa [. vidětřvtom,

"že oň je postaráno i v tom případě, že by „snad
pro některou příčinu stal se k práci a k výdělku
"neschopným před 55. rckem. Přirozeno, še kdo
dříva důchod by nastoupil, snad obdržel by tento
velmi nepatrný a ta může zemský výbor, jsou-li
tu okolnosti uvážení bodné, dů polepšiti ze
Ssvláštoího k tomu určeného fondu £t. zv. bosi
-fikačního, který w usnesení sl. sněmu utvořen byl
prozatím Bnmou 50.000 zi. Dokonce roku 1896.
vsrost) na 31.386 zl. 92 kr.
: mějaký ku př. stane se náhle v r.
46. svého věku k výdělku nezpůsobilým. Dle uči
ečných vkladů "vypadá na něho.důchod od tohoto
roku jeň 53 zi. 84 kr. Zemský výbor pak
-nvážení okolností zlepší mutepto důchód tak, že“
bude bráti 78 41. 88 kr.' Kdožby výbody v tom.neviděl? eo

. — Rrátee shrneme. výhody«pejišlovacího . fondu
elsaře Františka Josefa 1. v následující: Nejsou:
žádné režijuí přirážky ku pojistným vkladům.
Žádné donaocení k pravidelným vkladům, tudíš
ztráta žádná nároků při přerušení neb zastavení
jich. Možnost nadlepšení důchodů pojištěným před

Jasně k výdělku nespůsobilých. Vyloučení exekuce.
na vklady pojistné i na kapitály a důchody poji
štěné. Kapitály pocházející ze vkladů pojistných

"mi ústav bezvýminečně ukládati jen na sirotčí
jistoty. Z přebytků správních mohou Be evolením
sněmu připsány býti částky k sesflení vkladů
pojistných. Vkladatelé mohouza jistých podmínek
polovici vkladů vypověděti, Deb na ové pojistky
zápůjšky obdrželi. (Pokračování.)

(Zasláno).

-v

NapsalFilip Jan Konečný.
Oseehdy dověděl jeem se z „Obnovy“,že pan

prof Masaryt v „NašíDobě“o mnězase něco
napsal. My se totiž s panem Masarykem máme od
několika let náramně rádi, a pončěvadě „co se
miluje, také se i kočkuje“ čili tu a tam do sebe
šťoucbne, pustíme se ob čas do sebe, abychom
na svou lásku nezapomněli. Tentokráte mlčel jsem
dlouho já. Panu profeesorovi bylo toho lito, proto,
aechtéje a nemoha ná mne zapomenout, zase mne
pošťouchl, aby se dověděl, jsem-li ještě živ a
mám-li ho rád. A jako vzdělaný člověk hned jsem
tomu štalcu porozuměl a nevábám panu professoru
návátěvu jeho oplatiti a síce po moravsku, poně
vadž jeme oba Moravané. Laskavý pak čtenář
vezmi na vědomost telo:

Lost v srpnu pořádalo katolické družstvo
„Vlast“ v Prazeliterární sjezd a pozvalo
mse, abych měl přednášku „O nových u nás
literárních proudech.“ A poněvaděpání po
fadatelé zmíněného ojerdu věděli o lásce mezi
mnou a p. Masarykem, dali na prvé místo mého
thematu rozhovor „o realismu“, tedy o tom,
čeho jo u nás pen Masaryk vůdcem a strůjcem.
Mně při tom ovšem srdce samou láskou a radosti
skákalou, a já jsem sí v daném okamžiku před
četným obecenstvem „ulevil a uvolnil“, abych sa
mou slastí a blahem naposledy nezbynul-k veli
kému ovšem žalu páně professorovu. ©Očekával
jsem, že bude zle, ale nebylo. Uplynuly měsíce.a
"„páni“ani muk, ani aani b. Copak to je? Kam
že se ta „naša láska děla“, povídámsi mysle na
pana professora, a bned druhý verš z té písně
smutně zaspívám: „Odešla
sa hory, za losy zaletěla“? ne, neodešla a ne
zašla, ale právé v lednu srdce maje rozehřát
přiletěla, aby mně na novo dokumentovala: „ráda,
ráda, můj slatý Honziíčku,ráda tě mám“! Nu, a
smáš-li mne tak ráda, co mně tedy neseš a co teď
v té nepobodě u mne chceš? Nezlob ge, šeptá mi
do ouška má slatá láska, ale přečti si, co stojí o
tobě v „Naší Době“, abye věděl, že jsi nám, dra
houško „nezapomenutelným“! Vezmu tedy a čta
v „Naší Době“ IV. ročníku, 3. sešitě na straně
206 —211, a dorídám se tam o sobě tří pěkných
věcí, s nichž však zde jen na poslední odpo
vídám, poněvadž jsem se v „Obnově“ jen oní
dověděl. (Celou odpověď enu přinese „Vlast“ pod
názvem:Prof. Masaryk nemůže sapome

noutia já také nel) Znífpak celýpassusv„Naší Době“ doslovně takto: „Cbeeme také dělati
rozdíl mesi církví a jednotlivými zástupci církve
— ale v tomto případě silně pochybujeme, že
pánové Konečný a podobní mají přávo mlavit ve

jménu církve. A často běží jen o tol“ Podepoánje referent J. S, ale pan Massaryk za. redakci
odpovídá. -O |

Vy tedy, pánové, chcete dělat rozdíl mezi
oírkví a jednotlivými jejímizástupci? To
jste věra k pomilování a náramně ženeréení. Kdoby
si jen pomyslil, že páni doktoři filosofie a pro

ři na universitě dělají rozdíl mezi jeduotliv
cem a celkem, uznávajíce blahosklonně, že „jed
notlivý zástupce“ vení totéž, co celá milionová
církev katolická! Tedy Vy, pánové, chcete dě
Jat rozdíl! choete a nemusíte?! K tomu Vás
Vaše věda nevede? Ó nikoli! Vy musíte dělat
rozdíl tep, nemáte-li býti směšnými před
světem. Proto a tím velkopanským „ohceme“, he

"7 pomalu a z ticha, abý Vám někdodo echa1: K čemutéch zbytečných slov? 
Než, budiž po Vaší, še chcete dělat rozdíl

mesi jedpotlivými zástupci katolické církvo a mezi
ní otlon. Kterak se opovažujete peáti, že „sileě“
pochybujete, „že pánové Konečníapodobní nají

si kdy osobil právo mluvit „ve jménu církve“?
Kde jsem si vůbecna řiterárním sjezdě pražském
osobti „právo“ takové? A kdo si je osobil vůbec

vge všech řečníkůra účastníků? Nikdo! Vy jed
noduše o nás lžete a nám podstrkujete,00 jsme
ani neřekli, ani nedělali ani nemyslili, poněvadž

| umíme katolický katechismus, v němžse vykládá,
še „vojménucírkve“máprávo-mluvitjen pa-|
peš a shromáždění téměř všech biskupů, a to jen
tehdy, když se vykonává universální úřad učitel
ský pro všechy věřící,*—jindy ani papež nemluví;
„ve jménu církve,“ ač jest s ní takořka srostlý:

. Poněvadš malisté mají na programu koú-:
statovati fakta, která prý se sama nekonitatují,
očekáváme, že s i v tomto případě dle svého
programu zachovají a konstatují, že o „panu Ko
nečaém“ a jemu podobhých pánech ve své správě

oopravdu napsali, a jim úmysl a právo podklá
dali, o kterých se jim ani nezazdálo!
© O tom, kdy kučs, jenž své poslání má od

ofrkve, mlaví a to dle práva „ve jménu církve“, |
nebodeme zde Masarykoveům vykládati, poněvadž, ;
jak nevěří katolické církví, tak nevěří a neuvěří
sňi jejíma knězi i kdyby sto „práv“ měl „mlu
viti ve jménu církve“. Či je možno, aby věřil?
církvi a knězi mlovícímu právem „ve jménu
jejich, kdo feknekatolictví je nám nemožš
ným“, papežská neomylnost je nejrozhodnějším

mord etc.) „církev dopustila se na Janu Husovi
justiční vraždy“ (Řeč Kolínská), „zjevení je zbyt
kem mytbu“, „církev motáv sobě antropomorphis
mus“ (Základové konkrétní logiky) atd. atd.? Nač
tedy tobo pokryteckého povzdechu „A často běží
jen o to“, že totiž „pánové Konečný a podobní“

mluví „ve jménu církve“! Vám, pánové, běží
o víc, jenže to nechcete na hlas říci a schová
váte se sa „pány Konečného a podobné I“

Time se Vám, moji drahouškové, ve staré
lásce a ochotě slušně poroučím, prose, abyste na.
mne ani budoucně nezapomínali, mně svou vděč
nou pamět a vzácnou přízeň neskráceně zachovali|

(Zasláno.)
N Í sestavují veliké ilustrované dílo:

„Dějiny bohoslušebnéhonáčiní a litur
giebých rouch I ozdob v zemích česko
slovanských“ i prosí veledůstojnéhoducho
venstva, aby ráčilo podporovati je v rozsáhlé a
obtížné té práci upozorňováním na pozoruhodné
předměty bohoslušebné,jako jsou: vyšívaná
roucha (i 'zvětšelé pozůstatky z nich),
kalichy, ciboria, monstrance, křtitel

nice, výzdoba ojtáte i ohráma, starobylé sochy, obrazy, řezby a p. Veškery
bopisy předmětů těch, jakož i výpisky
k inventářů a pamětních knih o době,kdy
pro kostel byly ajednány, o zhotoviteli jejich a
ceně, bandou s povděkem přijaty. Nadmiru by ví
tány byly i fotografie předmětů těch. Níže

ní doufají pevně, de prosba jejich nebude oaly
Řána, a že za pomocí veškerého duchovenstva na
šeho podaří se jim dílo, jež má býti nejen pří
spěvkem k dějinám nmění domácího, nýbrž i
pomníkem vroucí sbožnosti předkův našich! Za
každá edělení neopomenou nížepsaní v díle samém

vzdáti příslušnédin!Zároveň dovolejí ui, nížepsaní osnámiti, že
naoslavudevítisetleté památky úmrtíav.
Vojtěcha vydajív dubnu t. r. skvostné „Album
tvate-Vojtěšské“, i vznášejík voledůstojnéma
duchovenstvu snažnou prosbu, aby vydavatele na
kostely, kaple, obrazy a sochy tohoto světce upo
sorniti sobě noobtéžovalo. I tu by vydavatelům fo
tografická nebojiná vy-brazení předmětů takových
byla velevitána.

V Praze, dne 80. ledna 1897.
Dr. A. Podlaha, Ed. Šittler,

-v Praze 190—I.

-Umělecký

"závod
| 1mal bu-m skle

LRD,
Brno.

Specialní závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvním

cenami vyznam.

Vzerniky k na
blednutí franke.

5 .

Ceny mírné.

- vychází každý pátek dopel. ©11.hod.

Vydavatelstvo:

pouze :

Obnova v Hradci Král
Na celý rok ." 4 al.

2
Da čtvrt roku . 1

Jednotlivé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.
Mistnosťredakce:

V Hradci Králové, Velké náměstí č.34.

K vedení domácnosti
doporučuje se mladá, bezdětná vdova, výborná

pracech. Nároky skrovné, nastoupení bned. Nabídky

pod „M.N.“ insertní onoáří „Reklama“ v HradciKrálové.

Prodá se
Světozor z r. 1878—92. po4zl.,v celku za 50 zl.,
Osvěta z r. 1871—86. (díl 1.—16.) po 3 zl.,
v celku za 40 zl., spisyJanaz Hvězdy(díl 1.—3.)
2 zl. 50 kr., spisy Čelakovského (díl 1.—4.) 2 zl.
50 kr., Hrady a zámky díl I. a IL (Chrudimsko
a Hradecko za 10 zl. Všecky spisy jsou zacho
valé, z části nerozřezané.Bližší sdělí administrace t. I.

Moo0000000000000000000

: Gvícekostelní
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.

Zároveň odporučím světla do věčných
lamp 7 dnů hořícía všeobecněza nej

lepěí uznaná.

osef Pilnáček
wHradci Králové.

Závod voskářský „u Albersů« založen r. 150g.
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(ČASOVÝCH ÚVAH“
vyšla čísla:

l, Náš program.
2. Radikalismus a klori

kalismus.
9. Encyklika Lva XII.

O otázce dělnické.
4. 0 utramontanísmu.
5. K příštím volbám.

»Časové úvahy« uveřejňují pozoru
hodné práce nové i starší, aby vnikly
do nejširších vrstev katolického lidu.
Obsahují průměrně 2 tiskové archy a
prodávají se jen za Cenu výrobní.

Celoroční předplatné i s poštou
so kr., jednotlivá čísla stoji 4 Kr.na
4 výtisky pátý výtisk zdarma a franco.



Vymamenémna 18 výstavách něe| v olzině.

Po hotely,otinon, ovsbsánépány, jakoži budou lupší doména
E*rvMÍunhěleocký máved v Goalč.Jemákově

uváif právědo prodeje dělinojiž ověveniátkéBO-PÉROVÉMATRACEU
pě bgděpdmeothekní rána pou máslodamovadhíhováz moonussn, ole páry opirlními s jamaákoŠTĚPÁNA PIBORERA

vMiná Kotovpe
dám ©prošvkéhy

v poghyjí
>

PYTEVITETTT
Právě jest, vylána:

MŠE F-DUR
prosmíšenýsbors průvodemvarhan

a malého orchestra.
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chestra oomitante.

SložilFr. Ploha Op. f7.

bovanéhodrásu

/- poehovkovélůžko,ji
totilivzeasu pohoviu,kteráafřorehza postalslouží může,die jehostřwrhního pov: od (0 dí:

výše. Matracejiš od7sl 50kr., calepiněnéoj 9zl.výšesnejjemaějšímporiskem.
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Pránticátů příručka
| pro veledůstojné duchovenstvo:

ostanínýpředlálzákonůsME P ed
beni orgánů církevních

vo škole obocné a měšťanské.
Na základě pojednání

Dra. Antonína
uveřejněného

"v Kalendáři duchovenstva českosl. ns r. 1904

OÚ" dovoluji wi uotivě dopornělti

Boží hroby se slohemKostelůsouhlasné.Kříké
vé cesty v relicfu řezané nel lité,poly

úx zhcenépádě ©slohovýcnj ak. Řankř„9
Fetngreřňes nákresyjstu k dopustil

Vhlebokéústě«daný

Josef Krejčík,
uměleckýzávodřezbářskýa sochaěníký

i velikonoční

noko: avdvarhanníhlas, hlasyDástrojovéa sněrné Bl obšírnějizpracoval v Praze.
netto; zpěvnéhlasy a hlasysmyče.nástrojů po15kr. netto. Dr. JOSEF Písárna adílny na Letné 612 —VII. Sklad Elš

Prvé vydéní tohoto dále (pra amiženýsbor s prů- (ma 1 sl, stran 194. čina třída č. 24,vodem varhao, sa 93sl. 50 kr., hlesy po 16 kr. netto)
potkalo s neobyčejným úrpěche m připrovedeníjeho
na četných kůrech vPrese, nsvenkově, v Solnohradě,
v Subotičí v Uhrách,aléi v cizině,jsko na př.ve|
Vratislevi, a j. Skladatel epravil nyní k četným přá=
ním mělovoupro malý orkestr, totiždve hoboje
(neboklarinety), 2 rohy, emyčoové kvintetto a
verhany neobl. 8 posouny a tymgeny. Zpězné hlasy zj

staly nesměněny. V této podobě jest mše tato jedíným dilem svého druhu, spojujícpři své snad
nosti v provedení i neobyčejnou offoktnas
o hodí se tak ku všemošným přHečžitostem.

„Hlídka“ benediktinů rajkradských píše v č: 4.
P 1896 na str. 296. doslovně: „Mše tato v čistě církev=
mímalohu pracovanábudiž dop oručana seavid-nějíkm

kůrům,které mejídobréhoverbaníha.Pink a vě
Skladba ta zasloužíopravdu,„aby „Pe úabiohroch zdomá

Nakladatel FR. URBÁNEK, českýknihkupecv Praze, vedle Národního divadle.

-—KPrvý českýzávod hudební =

SpistegtoK ařec: tin jestvšeminejdůst.Polneriá odborné časopisy českéOrdinariá
p? Arrryjej posoudilya ojporučily.

Ctáné objednávkyvyřídí jedině
Prof Dr. Jos. Mrštík

v Hradci Král.

Vypsání konkursu.

Politické družstvo tiskové pod ochra
nou sv. Jana Nap. w Hradci Králové

vypisuje tímto konkim na zadání prací

kamnářských
a malířských

©u-OA00U2MPOP0.jlPPe

|MENejlepšíjakost-G

při trvanlivé malířské technice.

nástěnný, jakož i olejomalby za pláiníěa-ma
luji obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se na

|

vřenýchlátek
Z čisté ovči viny

a kostelní snkna

závod seukdajčký v Humpolci.

v novém diecésním spolkovém domě „Adal
bertinu“ v Hradci Králové, Konkurs se
vypisuje. do dne 28: února t. r. a do podmínek
lze nahlédnouti v místnostech spolkových
v Hradci Králové číslo 34, velké náměstí,
kdež budou ode dne 1. února do 16. února
t r. včetně k nahlédnutí vyloženy. V příčině
prací malířskýchmá se dáti malířům místním
předtost. t

———Politfcké družstvo tiskové
poďi ochranou sv. Jana Nepomuckého

„v Hradci Králové, 28. ledna 1897.

Dr.A Frýdek,

Jednatel

wezástupce.wa
Pro moji v Králové Hradci stávajicí fili

se Šicímistroji, velocipedya bmdeb. bon,
zástupce, buď naprovizí, nébna pevný roční plž.

Podmínky: Znalost odborná, thooretickéš
částečně praktické vzdělání, znalost místních po

„měrů a úplná zachoválost.
Nabídkysobě vyprobuji'do 10.úsorů £r.

pod adreson:

7 klbert R. Štourač,
Bvitavy,Morava.atdk ddELEKK200

...204

| bomička

gor: pen
čínajévyrábí: || eau| dulové

celou řadou |

Čestný dibem

vaná—pomitou—afse lidé :žebyloa bude
nejlepším jediné

oázeněeníprojepropk apove kr]aspecialistů v íchKusza5kz.
Hlarné sklad u Jindř. ©Hradci Králo č. 160, Malšovicíchč, 3.

bících. a u jáka Zimy v Kutné Hoře.

Telefonickéspojení.ALAAddAd VO... EA usní
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Katoličtí veličevé I

— | Střešeční „Katolické Listy“ uveřejňujívolebsí provolánínárodní
strany katolické v království českém. Provoláníkonstatuje
především, že zápas volební bade tuhý. Strany: liberální a sociálně-de
mokratická pracují všemi prostředky, aby zvítězily. Strany tyto svou
činností posavadní i volebním svým provoláním dokazují, že shoubně pů
sobí v ohledu společenském a ém, v ohledu národním, nábo
ženském a mravním. Činí z principů, které mají apočívati na neochvějně
povném základě — jako na př. škola, náboženství,manželství, soukromý
majetek, jazyk a pod. otázky problematické, které řešiti se snaží spů
sobem pro mravní a společenský řád v pravdě nebezpečným. Zejmena
socialní demokracie slibuje nejširším kruhům lidovým dáti nové vykou
pení na rumisti společnosti nynější. Ale panuje-li dnes nerovnost bla
hobytu, zavládla by potom rovnost bídy a nouze!

Vůči těmto rozkladným soahám, které maří nejlepší síly národů,
které podrývají štěstí lidu a vedou k mravní i hmotné zkáze, musí ka
tolíci čeští po příkladu katolíků ve státech jiných ad. užiti se v jeden
mocný tábor, aby mohli úspěšně čeliti nepřátelům církve a vlasti. Ka
tolíci čeští chtějí, aby zákonodárství státní i zemské dálo se v duchy
sásad a zákonů křesťanských. Program katolíků českých jest národní a
směřuje k pravému pokroku a reformám lidstvu a církvi prospěšným.

Katolická strana chce rozhodně se domáhati toho, aby národu če
skému a jeho jazyku bylo popřáno plné volnosti a oprávněného uší
vání ve všech oborech státních a veřejných vůbec, jak v úřadování ze

vnějším, takve stutbě vnitřní. Prosta však sobecké fevnívosti národní
i plemenné, přeje každé národnosti, zejmena též německé, volného roz
voje národního, kulturního i hmotného života jeho.

Pamětliva slavné minulosti a nezadatelných práv království če
skóho, choe 8 zasazovati o udržení nedílnosti a celistvosti a o vývoj
svésákonnosti semí koruny české a pracovati k tomu, aby práva koruny

české korunovacíJeho ničeusiva ne Svatováclavskouznovabylaspečetěnaa aby strvajícími poměry vsoublas byvši uvedena —
k platnosti přišla. 7

Chovajíc vřelou přízeň ke všemu školství,- přeje si, aby pravé
vzdělání všem vrstvám národa našeho stalo 8e snadoo přístupným, ab
národ náš nejen existenci, ale i jistý blahobyt si zabezpečil. Avša
chce, aby vyučování proniknuto bylo duchem náboženským, aby nábo=

+

ženství bylo základem vychovatelské působnosti školní, čili aby výchově
a vyučování vtisknuta byla pečeť katolické víry a katolického života,
by vlast neupadla decela v náboženskou lhostejnost a nevěru.

Dále ohce společenstevní organisaci stavů výrobních a živnostních,
aby se odpomoblo nynějším zbědovaným poměrům výrobním. K toma
cíji žádá se nejširší volební právo dle skupin zájmových pro sněm zemský
a vrácení sněmům práva obesýlati říšskou radu. Chce, aby břemena
veřejná spravedlivěji byla rozdělena, aby zdaněn byl přiměřeně movitý
kapitál, aby polnímu hospodářství a malým živnostem bylo uleveno na
daních přímých a všem třídám chudším na daních nepřímých. Lichvát
skému vykořisťování cizí nouze a nezkušenosti buďtež položeny meze.
nepoctivá hra a spekulace ne burse obilní i peněžní buďtež odstraněny.

Katolická strana žádá epořivost ve státní správě, zejmena též
v ohledu vojenském a svěřenívojenských dodávek družstvům ho
spodářským a živnostenským. Bude se zasazovati o závazné sdružování
rolnictva, náležité upravení úvěru zemědělského a 0 nejširší vzdělání
dorostu hospodářského odborným školstvím. Pojišťování dělnické budiž
rozšířeno také na dělnictvo zemědělské. Katolická strana chce, aby
průkaz spůsobilosti ve všech oborech živnostních a v obchodu
přišel k platnosti, aby řády živnosteuské byly nejen zdokonaleny, ale
i řádně a úsilovně prováděny. Chce pečovati o upravení snadného a lev
ného úvěru živnostenského zakládáním svépomocných bank a p.ao
saopatření maloživnostníků v invaliditě a ve stáří. V obledu rakousko
uberekého vyrovnání chce spravedlivé rozdělení práv i břemen a bude
se brániti, aby Uhry kořistily a sílily na naše útraty. V otázce děl
nické bude hleděti přiměřenými zákony chrániti slabé před silnými,
poctivou práci před nekalou soutěží a přesile velkého kapitálu. Ale va
rovati musí dělnický lid před hlasem proroků falešných, kteří mají na
mířeno řečí i tiskem hlavně na katolickou církev a její zřízení. Jest
svatou povinností katolických voličů súčastniti se voleb, voliti do par
lamentu roshodné katolíky, neobojetné neb dokonce bezvěrce.

Volebníprovolánípak dokládá: „Naše strana je mladá. Ná
sledkem toho v mnohých okresích ani nekandiduje.“

V případě posledním prosí strana muže, kteří jsou s nf stejného
smýšlení, aby své hlasy soustředili na kandidátech atran oněch, které,
ačkoliv nejsou s ní úplně stejných zásad, pfece až dosud náboženských
požadavků se ujímaly a práv království českého důsledné hájily.

Kandidátní listina
'“

osvědčené rady našich předků, kteří říkávali:
„Lepší vrabec v hrsti, než-li holub na atřeše“.

křesťansko-sociálaí strany v Čechách
© k volbám V. kurie.

které konati se budou dne' 19. břesna 1897.

Dělnická sekce zemskémři»>volebního výboru
národní katolické strany v Čechách, dohodnuvší
se s předními muži křesťansko-sociální děloické
strany, odporučujé, aby v V. kurii pro volební
okresy voleni byli následující kandidáti:

“ Ve volebních skupinách :
1. Jičím, Nová Paka, Hořice, Nov. Bydžov,

Chlumec n. C., Poděbrady, Králové Městec, Nym
bark, Libáň, Sobotka, Semily, Železný Brod, Lom
nioe u Jičína a Jilemnice: Váelav Stupka, mistr
trublářský na Smíchově (Kobrova ulice č. 8 n.)

2. Hradec Králové, NovéMěstoo. M.,
Opočno, Česká Skalice, Upice, Police n. M., Ja

něž „5oohanice, Pardabice, Holiee. Chrudim aasavrky: dp.P. Rudelf Vrba, an a spi
vatel v Průhonicíchu Prahy. iě PO

3. Litemyši, Políčka, Hlinsko, Vys. Mýto,
Skuč, Rychnov n. K, Kostelec n. 0, Žambork,
Ústí u. 0.: Femáš

telvr (čís.234-I.č ulice). :. Kolím, Kouřim, Brod, Černý Ko
stelec, Říčany, Král Vino y, Žiškov lové,
Benešov u Prahy, Neveklov a Vlašim: Bdmará

n brrng'é dělníkobuvnický v Praze č. 187 staré(Velká prlova ulice). " ?
Za skupiny: Čáslav, Humpolec,“ Polná,

bude prohlášena kandidatura později.Za
Praku kandidujeP. Šimon; za MI.Belostav

dp. Dr. Horský.
V šestnáctém volebním okresu: České Bu

dějovice, Jindř. Hradec, Třeboň, Nýřany atd. po
nechává se prohlášení kandidáta, anebo zdržení 8e
volby na vůli soudruhů v okresu uvedeném obý
vajících. Informace, proč žádný kandidát pro šest
náctý volební okres nebyl od nás postaven, dostanou
tamní předáci křesť. strany. Nyní k volebnímu
osudí! Bratří, mužové práce, dělníci, řemeslníci a
rolníci, volte ve svých obcích jen takové volitele,
kteří sami jsou křesťanskými sociály a křesťan
ského sociála za poslance na říšskou radu svými
hlasy Vám zvolí. „Zdař Báh!“ Volte muže nových
idel, volte muže naší doby, volte křesťan
ské sociályl

V Praze, 9. února 1897.

Sbor důvěrníkků . soolál. dělnické,
strany —Šechách:

(o vymohli poslanci českému lidu, zvláště řeme
sníkům a rolníkům? ,

Teď před volbami hemtí se to opět návrby
a sliby ve prospěchrolnictvaa řemeslnictva.
voličové učiní dobře, když méně budou věřit slo
vům a více skotkům, když se přesvědčí kolik
jest jiš splněno těch starých slibů s roku 1889 a
1891. Dle toho pakmohou věřiti těm novým ali

bům tajemným,které prý lišák hrabě Badeni pronás obystá. AČ si páni voličové povšimoou dobře

Nuže: Rolník český dobře ví, že před volbami mu
kandidáti a agitatoří slibovali: 1. dobýti samostatný,
český stát; 2. korunovaci; 3 politickou a hospo
dářskou samostatnost; 4. povznésti váhu a výz=
nam českých sněmů; 5. uskutečoiti myšlénku na
prostého práva jazykového; 6. vytrbnouti zastu
pitelstvo národa z područí cizích zájmů a vrátiti
se vstříc dalšímu postupu zpátečnictví; 8. praco
vati k rozvoji ústavních řádů; 9. provésti rovnost
a politickou svobodu; 10. pěstovati vzájemnost
s ostatními slovanskými národy; 11. opraviti vo
lební řád ve prospěch rolnictva; 12. zavésti přímé
volení v obcích venkovských. 14. obmezit kurii
velkostatkářskou; 16. zamezit ztenčování selského
majetku; 16. odstranit nespravedlivý nynější systém
zemských přirážek; 17. rozšířit samosprávu zem
skou, okresní a obecní; 18. autonomisovat poli
tickou správu; 19. rozmnožit a zvelebit vzdělá
vací prostředky lidu; 20. vyprostit školu z byro
kratického dozora ; 21. vrátit ji výbradně do správy
obce a sněmu; 22. vydat zákon, jímž by české
dítě vráceno bylu české škole; 23. postarati se,
aby mládež česká chráněna byla před dalším zhoub 
ným poněmčováním; 24. vymocizrušení školného;
25. povznésti zemědělství; 26. umírniti břemena
nespravedlivě rozdělená; 27. zvýšiti ceny hospo
dářských výrobků; 28. nenadbíhati z úslužnosti
k Vídni Němcům; 29. nenechati české menšiny
bez ochrany Němcům na pospas; 30. neobětovat
ani jeden zájem národa z úslužnosti k vládě nebo
k Němcům.

Kdož sledají politickéa parlamentální udá
losti, vědí, že z těchto slibů se neuskotečnil sni
jediný. Ne lépe se to má s dvěma kopami návrhů



sa účely
splnění pomýšleloa vbodájmi
pracovalo.

agitačními, než-li aby se vážnéna jejich
prostředky k tomu

kům činénými. Byla jim slibována státní pomoc,
vojenskédodávky,úsmadašníúvěru a odbýtu,0
prava živnostenského řádu, vůbec na zemi všecko
možné, ua nebi ještě houstičky k toma. Vždyť
kandidáti říkali, že vědí, kde živnostníky bota
tlačí. A výsledek? Nové sliby a nová útěcha do
budeucnosti. Sliby kladené roka 1895 do náro
doktospodátského sjezdu rozplyaonly se v nivec..

- emeslnícise těšilí aspoň na opravu živ
nostenského fádu. V měsíciJistopadu1896
přijatá byla sice částečná zména, týkající se upra
veníotázky učenické a organisace společenstev
Bobďžet byla tato předloha vrácena k opětnéma
projednání a tak mají živnostaíci po radosti. Sli
bované subvence na poučné výstavky a na zaku
pování motorů spůsobily rovněž všeobecné skla
mání. Teď sice povolaní a nepovolaní odborníci
obrovskou tíseň živnostníků již studají, alo my
od toho štadýrování velikých praktických výsledků
neočekáváme. Zkušenost chrání před opětným skla
máním, jest rádkyní života. — Kdo se pamatuje
ma nadšené feči, kterými bylo provázeno loňské
UstosenÍ UBému, aby byla zřízena zemská komise
tivaofenská pro království české, kdo stopoval
jednání sjezdů živnosteuských, volající hlusem
plným naděje a očekávání po chystané nové iosti
tuci jako po spáse hynoncíbostara živaostenského
a kdo přikládal víry všemtémto proierům, musí
býti výsledkem nemile sklamán. Říkalo 60, že
ani obchodní a šívuostenské komory, aní zemský
výbor nejsou spůsobilými, aby se staraly o po
vznesení žívnostoictva, nemajíť prý smyslu ani
cita pro jeho potřeby a přání; k tomu potřobí
jest orgánu samostatného, složeného výhradně ze
divaostníků samých. A přihledněme nyní, jak vy
padati bude testo orgán, zemská komise živno
Stenská, dle organisačního statutu, který zemský
výbor právě předložil sněmu. Komise bude eborem
deseti zástapcůživnostenských a ob
chodsích sekcí všechpěti komor v králov
ství, a dalších deseti členůjmenovanýchzem
ským výborem. Bude pouhým poradním
sborem i bude úplně v rakou zemského výboru.
Scházeti se bude nejméně jednou (I) do roka a
podávati dobrá zdání o otázkách, které zemský
výbor uzná jí předložiti. Členové budou sice míti
právo činiti zemskému výboru z vlastního počinu
mávrhy v oboru politiky živnostenské, ale zemský
výbor nemnsí ani projednání jich v komisi samé
přivustiti. Souvislá, záměrná činnost mohla by se
vyvinouti toliko v užším výboru ólenů v Praze
bydlících, ale i svolání tohoto stálého výbora i
pruvgram jeho závisí docela na zemském výboru.
— Jsme už jednou skeptickými, nevéříme různým
těm vychvalovaným doktorům a felčarům a rolníci
i fivoostníci učiní zajisté dobře, budou-li spolé
hati nejvíce na sebe a v svépomoc.

FEUILLETON.
Prostořeké děti.

Každý přiveden byl zajisté v životě již do
hrozných nesnází a rozpaků malými témi štěbe
tálky. A přece málo komu napadne, že bývá oby
čejné sám tím vinen, mluvíli děti před cizími
osobami o věcech, které slyšely a viděly v nej
důvěrnějším kruhu rodinném. Děti jsou jako pa
poušci; c> slyší, vypravují při každé příležitosti
zase, anebo si osvojí návyky, které zpozorovaly
ve svém okolí.

Co nepovstalo již slostí, mrzutostí, nepřá
telství a směšností takovouto prostořekou dětskou
žvatlavostí; neboť nejhorší přitom jest, že každý,
kdo dětské papouškování slyší, na slovo mu věří.
Vždyť se říká: děti a blázní mluví pravau — a
proto nad nápadnými omluvami a vysvětlivkami
zděšených rodičů a přátel každý pokrčí jen mlčky
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remenyroto mějme se před dětmi co nejvíce na
pozoru. Výstraha tato platí zvláště mamimkám,
aby před dětmi nikoho škodolibě nekritisovaly a
ostře nepomlouvaly. Na příklad:

Malá Anička přijde k paní tětě, která pro
břitký svůj jazýček jest postrachem celého města:
»Maminka se pěkné poroučí a prosí Vás tentinko,
abyste zítra přišla na svačinu«. — Teta: A více
neřekla maminka nic? — Anička: Ano, říkala,
že jednou musí do toho kyselého jablka kousnout.

Strýček přijde na návštěvu a čeká na oběd,
Jest bodina, strýček má blad. Konečně se ptá ma
Jého Jeníčka: +Kdy pak budete obějvat?« —
Jeníček: »Maminkaříkala, hned, jakmile strý
ček odejde l«

Jsou čtyři hodiny odpoledne. Paní radová
má návštěvu; poctila ji paní presidentová, paní
starostové a paní inspektorová. Ráda by zachrá
nila čerstvou bábovku, kterou právě u pekařky
pro svou rodinu koupila a omlouvá se proto:'
oOdpusťie mé dámy, že Vám nemohu dnes ani
kávy nabídnoout,svačili jsme dneso třetí hodině«.
Tu jí vpadne do řeči hladová Mařenka: sAle
maminko, vždyť jsmo ještě nssvačili a bábovka,
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Známo jest, šek- rozttžení bývaléjedaoty
národa velice asnobo přispěli ovanjelictí kassto
lové a jejich listy, Kdežto katolické ducbovengtvo

rývati víru katolickou, utali se pastoři nejborli

Nie novadilo jim, že „Národní Listy“ podrývaly
víru křesťanskou vůbec, prosáknuty jsouce veškrz
židovskofreimaurským liberalismem. Mohli dobfe
Pozorovati. že bible dostala se do komory mazi.
staré harabardí, kdekoliv do domu ovanjelického

evanjelíci, kteří bývají bílou vránou „ve sboru
Páně“ v neděli. Sami na to naříkali, že „ptemáci“
vymírají. Ale přes to vše, co evanjelík to přívr
ženec „N. L.“ a proto právé Edvard Grégr kan
didoval do sněmutem, kde jsou eranjelící v aji
ném počtu. |

Na moohé starolechy věra nemohli ai naří.
kati Zfalšovaným dějepisem odkojení katoličtí sta
ročeši, nebyli zajisté nepfátely ovaojelíků. Chladní
ne-li nepřátelští k církvi katolické, domnívali se
se spolu 8 pastory, že církev katolická zavinila
úpadeknároda; v pastorechviděiiullačenéa saá
šenlivé hlasately čistějšího krestanství, a kde ně
jaký evanjelicko-husitský protikatolický krásným
jménem „velkolepé národní slavnosti“ zakrytý po
plach byl, nescházeli tem jistí staročeši a mo
derní „husitaření“ nenalezalo mezi staročechy vždy
rozhodného odsouzení.

Ale nic platno! Co ovanjelík, to grégrovec.
A kdyš velká část národa tak zpustla a zdiročila,
že na hlavu počtivého R:egra lila se potupa pé
rem i ústy až i kluků a „šavek“, tu evanjelické
časopisy k masopustní této mazice národa čsského
statečné basovaly. ,

Kdo ducha protestantismu od jeho počátku
sná a kdo ví, jak se tentýž duch nejen až posud
v srdcích ev. kazatelů udržel, ale že v mladších
jest ještě silnějším, ten se tomuto sjevu nebude
diviti. Pánům jest podrývání „Říma“, to nejdůle
žítější, to nejsladší. A poněvadž dobře cítili, še
„Srégrovci“ lépe tomuto jejich přání louží, než
staročeši, kterým vyčítali spolek s kněžstremí řím
skými“, proto s celou duší dali se na stranu jejich.

Krom toho nutno podotknouti, že jiš celé
vychování evanjelického lída zrovna- k tomu padí,
aby se dali tam, kde je ailaější odpor proti ně
jaké autoritě. Kdo smá, jak ae u protestantů je
jich vyznání se stálým zřetelem oa protivný Řím
na základě bojovného katechisma vyučuje, kdo

byl přítomenJajieh zkoušce před konfirmací, tensi leboe vysvětli, že nejen rezhodný odpor proti
Římu, nýbrž záliba v odpora vůbec je často ve
lice patrnou známkou povahy českých evanjelíků.
Velice trefaé pravil o tom jeden katolík, kdyš
byl tyto věci pozaal: „My jeme byli zcela jinak

kterou jsi před chvílí přinesla, jest ještě neroz=
krájená v kuchynie. — Z toho povstane věčné
nepřátelství mezi paní radovou, paní presidento
vou a paní inspektorovou. :

U Hrdých je Neonvv Jeden pán z neopatrnosti rozbil sklenici. MaláEvička to zpozoruje
a šeptá mamince hlasité do ucha: +Ach mamin
ko! Právě to je ta vypůjčená la

Při večerní společnosti dává maminka Slá
vince pěkné jabličko. »Tak, teď dej za ně ma
mince hezkou hubinkul« — praví tatínek. =+Teď
nesmím; maminka mně zakázala ji líbat, když
jest nalíčená — prozrazuje malá štěbetálka,

V kroužku přátelském praví tatínek Jarosláv
kovi: »Téš se, Jaroušku, babička k nám přijede
zase na návštěvu.“ — Jaroušek: sAch, tatía
ku! A to dostanu zase malého bratřička řa

Karliček dostal od maminky výprask. Plačky
utíká do písáray k tatlokovi, kde mešká více pá
nů a stěžuje si: „Tatu, maminka mi nabila tou
samou holí, kterou včera tebe uhbodila«.

Maminka: »Jdí již Zdeničkospát! Dej
Kačence pusu a řekní jí, aby tě uložila do po
stýlky«.— Zdenička: »+Nemaminko! Kačenká
bije; včera jí dával strýček Jaroš teké hubičku a
tu bo Kačenka ubodiiee.

Paní tchýně přijíle ma mávštěvu a zastane
Otíka samotn v pokoji a táže se: »Kdy ode
šel tatínek?« — Otík: »Právě, když tě viděl
přicházet.«

Teta: »Růženko,tedy močnedáš bubičku ?
Růženka: »Nedám! Maminka říksla, že máš
nevymáchanou bubu.e

Strýček vikář přijel na návštěvu. Při obědě
táže se strýček Ferdáčka, zda-li se u ních modlí
také před jídlem. — Ferdáček: +0, ano! Náš
tatínek modlí se skoro každý denl« — +»Aco
pak se modlí Ferdáčka? — táže se potěšen pan
strýček — Ferdáček: Inu, tatínekříká: »Bo
že nebeský, to máme dnes zase žrádlol«

První dáma: +Moje dcera Pavla dělá v
ústavě neobyčejné pokroky. Maluje, hraje a... .«
jest hloupá nadutá husa l« — vpadne do řeči
mamince k velikému jejímu zděšení malý Toník —
»Odpusťte, mé dámy, ten kluk papouškuje vše
po starána — aal2jra s3:meminke. —

Připonětse ovlom ft. a tau. rýjksku, dlep. ipou a tan.v
V oslku od svého na základě bližším Posovváník
du ovaajelického. zabytého přesvědčení pozstun
přme dodávajíce jes, že tato povaha muobých
óvaujelíků zovnějšíjekousi „diplowatickog“ uble
sénemi rákryta bývá, a. nezkušeným katolíkům

| ssbo více vzdělaným — ba až i úředníkům, pěp
| kážkou pravého pozpání povšechného rázhpovýhy
| sšenicéhoetanjelického lidu jest. *

« ©Že tona tak ane jinak,te:styrea)» 00za
nynější doby tím víče.-- Jakmile saěnly 'povatávati
radikální a pokrokářské listy, všude jsou evanje
let jejich přívrěenci. Z Jistků těch vaše věude
duch našich ovanjelíká. Úkolem jejich jest fana
tický boj proti Římu, boj proti katolickémukněž
stvu vůbec a klukorské potapy biskupa králové
hradeckého dle vzorů listů čistě evanjelických,
orgánů pánů kazatelů. Jest jich nepatrná čásť
v národě našem, slo všade jest je znáti, kdekoliv
radikalismus bují; a je zapotřebí třebas jen jedi
ného pastorova syea anebo evanjelíka vůbec ve
veřejném postavení v některém městě, jež obda
řeno týdeaním lístkem, již je to i na měmznát, hel

protestantů se ihned při volbách obecních ukasuje.
Důkaz tohe podal organ evanjelíků luther

ských,jenž se jmeaaje „Rranjelický církevaík“;
kde však je mesi katoliky k vůli poznávání snah
protestantských, znám, říká se mu „aukiparáček,“
Rozumuje dle své „natary“ © staročeské schůzi
dne 10. ledna v Kotlíné konané ts£Wu: „Staročeší
začínají se zase ze apánku svého probouzeli dom
nívajíce se, že přichází zase jejich doba... Na

die staročeskévzniklys m opiteřséhopřevratu mladočeské těiky. Alestaro
češstvíso tím novzktísí,spíše mladočočství
uloží se jako druhá mrtvola k nému“

Je vidět, že ten sdatek protestantismu szla
dočechií byl moderuí asadbou na výpověď. Pro
testanté čeští bývali vědy přátely spojenství. Zaá»
mojest, že právěve spolku s sěmeckými
protestanty domabali se vítězství vyznání
svého před bitvou na bílé boře. Ale nyní, kdyžby
se snad mladočeši měli dáti do nějakého ku
so stranami ma říšské radé a smioavati s Bade
nim — to že prý nea. Proč ne, tážemeo se,
kdyš by to prospělo českéma národa?—
Ale mohlo by při tom přestati podrý
vání Říma — i v tom ohledy by mohli
mladečeši sestárnout a to nejde. Prow
pěchjejich konfesse žádá radikální boj
proti katolictví a proto e mladočechy
„rozvod“ a raději novoa partií e mladou
radikálií. to vůbec té jisté „nátubeř
svědčí. Před bíloa horou bylo heblem: „Jea do
tobo, vojnu a rovoluci a žájoé amlouváaí.“ A tak
Se dnes zase ta stará „pátara“ ukazuje: „Jen ra
dikálně, jen do toho.“ — Ale že při tom může
následovati „mrtvola“ třetí, mrtvola českého ná

„Pamatuj si to milé dítě“, poučuje mamío
ka Emánka, člověk se musí sám zapřít. — A!e
maminko, a ty mně pořád kážcš, abych tě zapřel
krejčím, plácne ve společnosti Emánek.

Boženke vidí, jak si ženich její starší sestry
čistí zuby. »A což Vy si nevyndáváte zuby, když —
je čistíte? Naše Anděla vždy je vezme do rukou,
když si je čistí«.

Vláďa: »Strýčku,ty jd již zdráv?a —
Stýc: »Ale vždyťjá nebyl nemocenle — Vlá
ďa: »Tatínekale říkal, že jsi na hlavu padlýe.

Učitel: »Helenko,vidělajsi již čápa?« —
Heleaka: »Ne! Když byl včera u nás, poslal
mne tatínek do druhého pokojes.

Maminka chce Lidunka poslat do postýl
ky a když so tato zdráhá, praví jí: +Koukej sc
jenom na ta kuřátka, ty jdou již také opáte. Li
dunkana to odpovídá:sAno, ale stará jde
8 oimile

Zákaznice: »Dejte mně ještě libru tluče
ného cukru«. Kupec: »To Vám dámz čerstvé
zásilky, která právě došla«. — Kupcův Nácinek:
»Ale tatínku, vždyť jsi tam nepfimíchal ještě
mouky l« .

Dámská společnost je při kafičku v nejlepší
náladě. Tu přiběhne malá Kačenka a volá: »Ma
mioko, holič ju tadyl« — Nu dobře, miloušku,
řekni to tatínkovile — Ale maminko, vyžvatlá
Kačenka, »dnes je přece tvůj den, tatínek se
dal včera holitls — Mamioka padá do mdlob,
dámy z rozpačitosti převrhnou několik koflfků.

Tatínek Rudolfovi: »Dneszůstanešdoma,
nemusíš se každý den toulat!“ — Ra
dolfek: Pusť mne pryč, tati, nebo řeknu ma
mince, še se také togláš, a věčer pak nebud
smět do hospody jíti“

Ženichproií paní ředitelovou©ruku sleč
ny Eolalie. Paní ředitelová meskrblí sliby ohledně
skvělé výbavy. Tu přiběhne nadějný Otakárck a
volá: »Maminko, dej mi přece penize, když mém
jit pro cukr<. — Mamioka: »Ale, všdyť jsem
ti dala knížka s sebour. — Otakárek: »Na
tu nechce kupec nic více dát; pravil, abychom
napředzaplatiti dluh za lonskýrokle
o



Tode,Batosenepomýšlí,jenkdyžbynárodčeský
ve otal „eukšpuráčkem.« - >

Jsme sice jisti, že národ český t:k hneddo
erka pro spása „ale i lo jemtjisto,

) by to bylo mepochopitelným obratem“, kdy
ičtí páni kazetelové otevřeli oči a poznali,

že radikalismuoje así takovým spojencemjejich,
jako oni jsou spojenci!„mladočechů“. Až by radi
kalismus viděl svůj čas, -řekl by podobně jeko

nek Katolictvíse nevakřísí,a evanjeví složíme jako drahou mrtvolu k nému.
Ovšem ss te první nestane, poněvadě kato

Hetví mrumře, ale čím méně vlivem radikalisemu
bude mit nábedenství, tím rychleji dospěje protestan
tlem ku kooci svého smrtelného rozkladu.

Kéž by úvaha tato přispěla k tomu, aby
o jak na straně stáročechů tak i mlado

, ů miliskování se © protestantismem, který ná
rodu českému přinesl neštěstí besměrné.— Kéžby

BROD pozmalí životní neúmoruou sflu katolicismuByní všude ma novo se ukazající, a blabý jeho
Vliv na život národa našeho, jaký 89 jevil vdobě
předhusiteké.

Pak by nastal opravdu obrat. Když totiž
Imnladočešív politickém ohledu dávají
se na cesty staročechů, sbližují se s ni
mí sajisté. Katolíci pak čeští kdyžby
viděli, že se obé strany vystonaly z li
beralismu cizáckého mobltby tím spíše
s oběma bývalými stranami ve spojení
e vjednotu vejíti. Pak by ale protestantsko
radikální pokrokářství nemělo v národě nižádné
epory a byl by pokoj.

mužů zasloužilých, vášnivé štva
mice, tlačení se do popředí sobců neschopných by

a Jenomboj protestantůoprotikatolíkůmtak hned nepřestal; co ge stalo přirozeností
se předělá. Ten boj přestane teprv tenkráte,

až dle meryzpylatelných rad Protřetelnosti prote
stantismus jako několikáté jiš mrtvola k odumře
Jým haeresím (bludným učením odštěpenců) věků
minulých do hrobu se aloží. To pak bade taky
obrat, jenže poobopitelbý. :

PD

Volby do páté kurie.
Volebníprávov páté čili vo ráeobecné

třídě voličeké příslaší každému své
právném státnímu občanu mužského

pohlaví, který Bátý rok věku svého dei a s volebního práva vyloučen mení, a to
v obci, kde v době rozepsání volby nej
méně šest měsíců usedlý jest. V Čechách
přibude přes 1,300.000 nových voličů.

Z práva volebního jsou vyloučení:
L. všichni, kdož jsou pod poručenstvím nebo

opatrovnictvím;
2. kdo požívají zaopatření chudinskébo z pro

středků veřejných aneb obecních, aneb kdo sa
opatření takového požívali v roce právě minulém,
aneb kdož vůbec veřejné dobročinnosti na obtíš
připadají. Podpory z den nemocenských, dů
ehody úrazové a invalidní, osvobození od školného.

podělování pomůckami učebnými a nadace, jakožpomoc v nouzi sem nepatří a přísluší tedy vo

lobní právo tomu, kdož takovýchto podpor požívá;. kdož se nalézají v konkursu;
4. kdož odsodzení byli ku trestu nějakému

pro zločin či přestupek krádeže, zpronevětení a
podvodu, pokud následky jejich tresta nepominaly.

Cese týčeprůkazu volebníhopráva,

obsažena jsou data, proposouzení jeho potřebná"pro čeleď v knížkách čeledních, a pro
živnostenské pomocníky a horníky v
knížkách pracovních, i lzedatatato seznati
pro živnostenské pomocníky a horníky také s člen
ských lístků lsgitimačních, nemocenakými poklad
mami vystavených; pro třídy řečené jsou tedy li
stíny tyto dostatečnými pomůckami ku průkazu
vole práva.

Státoí občané, kteří do žádné této třídy ne
náležejí, předloží na důkaz svého nároku na

vo volební průkasyo právo domovském, o svém
a po případě o tom, še jsou ověprávaí:

«

Kde stanoví početvolitelůt
V obcích veskorských, které mají méně než

500 obyvatelů, volí se jeden volitel. V obcích
větších připadá na kašdých dalších 500 obyvatelů
vědy o 1 volitele více. Zbytek, který po dělení
počtu obyvatelstva (zjištěného úřednímvšeobec
sým sčítáním lida z r. 1890), 500 sty vybývá,
pokládá se za celých dalších 600. Na příklad:
Obee s 001 obyvatelem volí zrovna tak 2 volitele,
jako politické obce, které mijí 301 — až 1.000
obyvatelů. Obce od 1.001—1500 obyvatelů volí 3,
obce 6 1601—2000 obyrateli pak volí 4 volitele
atd. V páté kurii vojí též městské obce dle
téhož měřítka. Na př. Jaroměř s 6.926 obyra
teli volí 14 volitelů, Králové Hradec s 7.816
obyvateli 16 volitelů, Pardubice s 12.367 ob.
26 volitelů, Králové Drůr 88.635 ob. volí 18
volitelů, Jičín (8.457 ob.) 17 volitelů, Chrudim
(12.128 (ob.) 25 volitelů, Chrast(s 1823 ob.) 4
volitele, atď. Příslušné c. k. okresní hejtmanství
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představenstvu každé obee beztoho počet voli
talů oznámilo, který svoliti se má. Zároveň se určí

den a hodina, kdy wevolba velitele meb volitelů
vw obvodu obce vykonati má. Na Hradecku se
koná volba volitelů pro kerii 18. února a
pro kurii venkovských obcí dne 20. úoora.

Ve vě'šícu místech, kde počet k volbě opráv
něných obnáší více než 1000, může politický
okresní úřad k újele volby volitelů více volebních

místní příslušnostizaříditi, Ustanovení o tom musí
se v obci v čas obvyklým způsobem prohlásiti.
Volební komise sezstává s volebního komisaře a
s obecního starosty,

©řízení roklamačním.

jaké ustanoveno jest článkem 36. atarého voleb
ního řádu na radu říšskou ze dne 2. dubna 1873.

Listiny voličů páté kurie má obecní starosta
v obecní úřadovně. okresní hejtman ve své úřa=
dovně k veřejaému nahlédnati vyložiti. Spolu má
se toto vyložení veřejně oznámiti s udáním lhůty
reklamační.

Reklamace proti volebnímlistinámmobou
od oprávoěných voličů dotyčného volebního sboru
pro příjetí doseznamukvolběneopráv
něných k volbě učiniti se:

1. proti listinám měst u obecního starosty;
2. proti lístinám v obcích venkovských a

příslušného politického úřadu. Reklamace, které
dojdou obecního starosty, mají během tří dnů před
ložiti se příslušnému politickému úřadu. Přednosta
politického úřadu rozhodne o reklamaci; proti
rosbodnutí jeho možno se odvolati k místodržitelství.

Úředník politický k rozhodnutí reklamačnímu
ustenovený, má 24 hodin před volebním termínem

nutné opravy.
Jak jeme již pravili, městští | venkovětí vo

liči, kteří volí též v městě neb venkovské kurii,
mají právo voliti též v páté, čili všeobecné kurii.
Upozorňujeme prolo všechny pány rolníky, šiv
nostníky, úředníky, kněze a učitele, aby se do
jednoho volby volitelů v páté kurii súčastnili, aby
snad mebyli v jejich obcích zvoleni lidé, kteří
neuznávajíte Bárudnosti a českého státního práva
stojí na půdě meziaárodní socialné demokracie.

Aby se při volbách předešlo zmatkům, tedy
žádáme přivrženců katolických a konservativních,
aby sa volitele zvolili muže řádné, zcela spolehli
vé a aby o osobách volitelů v důvěrné schůzi ještě

volbou se dohodli.
Voličové při volbách volitelů napíšou na vo

lební lístky jména tolika volitelů, kolik jich na
dotyčnou obec připadá. 

Za volítele mobou býti v páté kurii zvoleny
tytéž osoby, jko vKorii obcí venkovských, kdež

ja k volbě volitelů oprávační pouze pětizlatovívoličové.

„MárodníListy“ čeští katlii
ještě „Národní L stranysd

mbajo: 9“ Tato otázku položily si před týdnem„Katolické Listy“ — a právem. Mladočeští poslanci
tvrdívají, že si váží katolického náboženství a vla
steneckých kněží, avšak „N. L.“ vychretly v po
sledních číslech celé škopičky špíny, pomlav a lží
proti českým katolíkům a kněžím a při tom praví,
Že jsou orgánem svobodomyslným. Pod svobodo
myslností má se přece rozaměti, že muž svobodo
myslný to, co subjektivně za právo a pravda u
zaává, veřejně tlumočí a neohroženě a poctivými,
prostředky bájí. m

V tomto smysla „N. L.“ svobodomyslné ne

jsou anikdy jimi nebyly, ony si vypomáhají obyčejně překrucováním,falšován m, lícoměrností, obo=
jetností a lší. Jednání takové není ani mužné
ani čestné.

Na prvních stranách předstírají, že hájí češ
ství a slovanství a zadaí strany zaprodávají židům
a Němcům. A pak prý hájí heslo utoe národa,

Fraoněv Palackého: „Svůj k svému a všdy dle
Obojetuou hru hrály „N. Listy“ vždycky a

zvláště v posledních letech. Na jedné straně zasadní
nepoddajná, nezlomná opošice a všeobecné hlaso:
vací právo, na druhé podvázané křídlo, oklamání
rolníků, živnostníků a dělníků, podvázané křídlo,
půcování klik a Bahatý oportunismus. Mladočeští
vůdcové smlogvají ae s brabět-m Badenim, praví
vídeňským Čechům: Pro Bůh, dejte nám pokoj se
úkolou Komenského,vyhýbají se representativním
akademiím, koncertům, divadelním představením
vídeňakých Čechů, aby si to jen s vídeňskou vlá
dou nepokazili — a jejich orgán miliskuje se 5 po
krokáři a sociálními demokraty, jimž ovšem někdy
také něco řekne, ale jen tak, aby to nebolelo.

Za to do katolíků a zvláště do českých ka
toliekých kněží buší = neobryklou „etatečností.“
Zvláštní rekovností sa vysnamenává rytíf Břinko
mluv z Hromotlaku seděním na Palcátové. Človíček
ten, který za výminečného stavu vedle podváza

ného vymyslil heslo: „Trp kozáče, budeš
atamanem“ — ten chrlí teď celó spousty papíro
vých pum de tábora katolického, od něhož mu

M -=

nehrosí výminečnýstar ——jehož setemto rýtiř
smutné postavy tak ukrutně bojí,
“ „Včlánku „Noví centralisté“ nazývá
černou intermacionalou, která prý jest horší, nežli
ta červená internacionála. Věecka minulost kleri
kální organisace prý dokazuje, že snaží se všude
setříti národní rázovitosf a še zejmóna mezi ná
rody slovanskými vždy se stotožňovala se zájmy
němectví.

Na to odpovídáme: potomci strany pod obojí
a čeští bratří utonulí — pokad se nevrátili do
lůna katolické cízkve — v moři německém, totéž
se stalo s luteránskými Polabany a lutezánětí srbětí
Lužičané a Poláci v Prusku i v Těšínsku podnes
propadají houfuě germanisaci. Za to srbští a polští
katolíci hájí slovanskou svou rázovitosť houževnaté |

„N. L“ vytýkají katolickým kněžím a horli
vým katolíkům, žo prý se pletou do politiky, kdežto“
prý náboženství jest věcí soukromou.

Na to odpovídáme: Není! Katolictví a kte

stanství římské uznávali za stranu veřejnoa a P:litickou nejen pohané a mobamedání, ale později
též všichni odpadlíci od pravé víry. Za takovou
ji uznávají ve skutečnosti také mladočeští poslanci
a nejvíce „N. L“ samy. Kdo pak tahá věrné
katolíky, katolické kněze a biskupy více do ve
řejnosti nešli „N. L.“ a jejich slepí přívrženci?
Nuže, jsou-li katolíci pořád do veřejnosti tabáni a
strkáni.; jsou li veřejně pomlouváni a tupeai, tedy
již zákony pouhé lidskosti, slušnosti, práva, spra
vedlnosti a sebeobrany kážou a dopouštějí, aby

Smí li se u nás veřejné hájiti
poban, mobamedán, žid, protestant, asarchiste, in
ternacionalista, pokrokář, liberál, aptisemita, mla
dočech, staročech, tedy jedině katolík má obnout
břbet a nechat si bo natlouci do modra? To přece
ani patentovaní „boží bojovníci schvalovati uemo
hou.“ Majíť přece stále v ústech Čechovy „písně
otroka“ a slova Kollárova: „Svobody kdo hoden,

Možná, že by čeští katolíci byli ješté dloubo
k vůli svatému pokoji mlčelí. Avšak, když se staly
„N. L.“ strannickým orgánem pastorů a židů, když
proti katolíkům začaly štvát, výmysly a Ilžemije
pomlouvat, musili katolíci bájit svou Česť u své
dobré české jmeno, musili se konečné rásné hájit
v novinách, když v novinách nesčetných byli stále
napadání a hanobení.

Zdržujíce se zatím útoka, chceme 8e pouze
bránit čestnými prostředky, dle práva a pravdy.

„Národní Listy“ obviňují českou katolickou
stranu, že se vylačuje 2 řad národních, že se staví
mimo národ, do řad cislajtánského centralismu

Nesčetné řeči a resoluce proslovené a chvá
lené ve sobůzích katolicko politické jednoty pro
království české a v růzvých spolcích křesťansko
sociálních, národních, zábavních a bospodářnkých
dokazují, že čeští katolíci stojí na půdě ceského
státního práva, narodní a náboženské rovaopráv
nosti. Volební provolání katolické strazy stojí na
témže stanovisku.

Lež jest, že nedávný politický sjezd delegá
tů katolického duchovenstva ve Vídai, katolický
sjezd v Solnobradé a katolický episkopát postavil
Se na stanovisko cislajtánského centralismu a proti
právům českého národa.

Delegáti českého duchovenstva sjeli se 8 de
legáty kněží polských, rusínských, slovinských a
chorvátských i německých nikoli, aby se radili o
organisaci politické, ale aby se se uradili o 8po
lečných krocích v příčině upravení kongruy. Ce
ský kaplan měl dosud 200—400 zl. platu, farář
okolo 700, tedy méně, než-li měl ten nejposled
nější redaktor a vyučený sazeč z „Národ. Listů“.
O politice se kněží ve Vídni neradili, vědí to nej
lépe mladočeští poslanci, kteřítaké slíbili spra
vedlivé požadavky českých kněží bájiti. Podobné
porady mívají úředníci, profesoři, advokáti, pošt
mistři atd. ve Vídni, a nikdo jich dosud neobvi
čoval, že by se tím byli postavili mimo šiky Če
ského národa a do řad cislajtánského centralismu.
O českých kněžích si to teprve vymyslily „N.L“
nebo vídeňská jejich redakce, v jejíš čele stojí
žid dr. Peníšek, aby mohly proti českým knóžím
štvát.

Tatéž lež si vymyslily „N.L.“ o biskupech
a o katolickém sjezdu v Solnobradě. Nejdůstoj
nější biskupové hájí ovšem dle své arcipastýřské
povinnosti katolickou víru, žádají pro katolíky ta
ké náboženskou školu, kterou protestanté a žilé
již dávno mají, avšak titéž biskupové bájí též rov
né právo a rovnocepnost národů naši říši obýva
jících, bájí samospráva jednotlivých zemí a krá
lovatví, bájí tedy pravý opak toho, co eislajtánětí
oentralisté, s nimiž přece „N. L.“ a jejich přá
telé nejednou se objímali a miliskovali.

V dopise nejdůstojnějších biskopů k účast
níkům IV. všeobecného sjezdu rakouských kato
Jiků praví se pravý opak toho, co tvrdilý „N. L.“
spoléhajíce se na neznalost svých čtenářů ohledně
těchto věcí. Praví se tam mezi jiným doslovně:

„Neupustíproto od požadavku,aby školství
opravdu konfessionálně se utvářilo. Dále
oprou se katolíci rakouští všeli kému zkraco
vání a obmezování práv koruny —ať
již by z kterékoliv strany daly se pokasy k tomu.
Spatřajít a ctí v posvěcené osobě císařově povo
lanou záštita náboženství, práva a jednoty monar
cbie, legitimního ochránce národů svých. Rakouští



katolícijsou přesvědčení,šo každá politikakteráž bynedbala ronličného d*jinného
Vývojezemí a národů rakouských musí
se strookotati Budemproto všecha krá
lovství a země chrámiti v jejich prá
vech, všecky pak národy v jejich řečí
a mrave, přitomvšakbudou míti ovšem
j potřebný zřetel na jednotu říše. Jed.
notlívé zem) a národové rakouské monarchie me
mohou v žádné jiné formě tak bohatě a požehnaně
rozvíjeti svého máboženského, duchovního a 80
ciálního života, než-li pod ochranou silné a spra. 
vedlivé monarchie. Budou proto katolíci
rakouští říditi ce ve všech státepráv
mícha národních otázuách snahou, aby
se zachováním autonomie zemské a rov

neprávn o+sti jednotlivých kmenů národ
Ae spojovali sesílemí momarchle, jejížtavení a význam jako velmocí, zachovati jest
vážnou povinností každého Rakušana. .

Všeobecné hospodářské poměry kladou všem
eměrodatným čínitelům vážné požadavky. Za jeden
z nějpalčivějších považují katolíci rakouští povzne
šení rolnictva a malóho femesila a pak bla
bovotný ohled na chudší třídy pomocí berní, to
mato účela vyhovující opravy. Vedle toho pova
žují svláště za nutné: pro zemědělství společen
stevní rozčlonění a založené na něm zastoupení
jeho zájmů; pro stav živaostenský další vytváření
života společenstevního k ochraně slabších, lepší
vzdělání živnostenské mládeže a potlačení nepo
čestného švindléřského o zisk závodění. Třeba že
lze zasnamenávati na poli sociálního zákonodárství
šťastaé pokroky, potřebuje přece ještě dalšího a
rychlejšího pěstění. Badou proto katolíci rakouští
dožadovati se vedle rázného prováděnízákonného
nedělního klidu v živnostechb také jeho rozšíření
ma přikázané svátky, na veřejnou dopravu, zvláště
při poště a železnicích, jakož také na všecky
úředníky a zřízence ve veřejných službách. Budou
žádati, aby beze všech ohledů prová
děna byla ochranná ustanovení pro děl
níky a dělnice, aby účelně pokračováno
bylo v sákonodáratrí na ochranu a pojišťo

vání dělnictva a aby vydatně Dylapostaráno o náboženské vychovánía vzd
mladistvých dělníků a dělnic.“ —

Tážeme se, který poctivý český dělník, ře
mesiník, rolník, obchodník, úředník, učitel a kněz
jemuž se bnusí nevlastenecké řádění radikálů,
omladinistů a internacionálních socialistů a apar
chistů, může něco podstatného tomuto programu
vytýkati ?

Nejpoctivější, uejvytrvalejší a nejstarší zá
ík za práva českého lidu dr. Fr. Ladislav

feger, pravil nám aspoů nedávno, že šádná poli
tická a uárodní strana v Rakousku nestojí pro
gramu českého národa tak blízko, jako katolíci a
jako rakouští biskupové ve svém projevu k účast
nikům katolického sjezdu vSolnohradě.

A je to také pravda| Spravdou toutobude
musít počítati také příští česká delegace ma říšské
radě, pak-li bude chtít skutečných vymošenoslí se
dodělati. Pravdu tuto opakujeme před volbami na
Šemu lidu opětně, končíce upřímným: „Pravdu
sobě mluvme, přáteli si buďme!"

Politický přehled.
Katolická strana na Moravě uzavřelapro

volby v V. kurii kompromis se stranou národní a li
dovou (avobodowyslnou). Sama bude kandidovati v V.
kurii ve skopině uhersko-hradištské dp. faráře Sto
jana (proti lidovec Vrána), za venkovské okresy
Brno-Výškovdra. Koudelu (proti p. Martinek), za
okresy Boskovice-NovéMěsto dp. Sěvčíka (proti
dr. Veselý), za okresy Kyjov-Hustopeč dp. faráře
Webra, za okresy Val. Meziříč-Mistek ředícího uči
tele Kadlčáka (proti lékárník Seichert).

Ústavověrní velkostatkáři konatibudou
14. února valný sjezd ve Vídni. Čásť liberálních
velkostatkářů s Dol. Rakous, Hor. Rakous a z Mo
ravy chce uzavříti kompromis s konservativními vel
kostatkáři, kdežto čásť jich chce utvořiti společný
velkostatkářský klab, který by čítal 30—30 poslan
ců. Tento by sice podporoval vládu, ale stavěl by se
proti požadavkům Slovanů i autonomistů a federalistů.

Na Krétě smohlo se povstání povážlivou
u. Křesťavé tamní se prohlácili pro spojení

em. Velmoci bedou musit zakročit.
Z českého směmu. V úterní schůziodů

vodňoval dr. Herold svůj návrb, aby soěm po
dal mocnáři státoprávní adressu. Návrh jeho ne
bude v tomto zasedání ovšem projednán, nebude
míti tedy praktického výsledku pro celý český
národ, ele před volbami volitelů bude bohužel
dobrým a osvědčeným prostředkem ve prospěch
zvolení mladočeských kandidátů Bohužel se u nás

10. pnobé Pouzedi elemvýsledky tace ae pak dopadají také edky i
tiky. Dr. Scharschmied, odpovědělru

mě
s

Zvěsti s východních Čech.
Vp. Rudolf Vrba, nikají

cí opisovatel na polihospodářkém,
který příjat byl za kandidáta do V.
kurie v Jí. volebním okrese, uspo=
řádá v nejbližších dnech voličskéschůze v jednotlivých místech te
hoto volebního okresu.

Sjezd důvěrniků strany národní. V ne
děli po půl desáté hodině ramní konal se ve
velké dvoraně Měšťanské besedy v Praze njezd
důvěrníků strany národní. Sešlo se jich přes 250.
Četně byly zastoupeny východní Čechy a jmeno
vitě též královéhradecký, chrudimský a čáslavský
kraj. Dr. Fr. Lad. Rieger pravil, že hojné účasten
ství jest důkazem, že strana národní, strana kon
servativní nezemřela, nýbrš že hlásí seo v nové
síle k politickému životu. Je toho také potřeba.
Pravil: Nám se nejednalo, abychom získali maa
dátů, jde nám především o to, abychom pomáhali
přivésti ku konečnému uznání program uašeho
národa a proto také nechceme rušiti snad svornost
v národě, nýbrž jsme ochotni roswmnou politiku

porovati. Nám se nejedná o mandáty, ale o bla

KOA árod náš nemůžechtíti,aby mělPslancek vůlicti, ompotřebujeposlancek vůli
práci a myslím, že by lo žádoueno, aby všech
nystrany vnároděsesp:jjly asesvéhostředu

mohli úřad poslanecký svědomitě a vytrvale sa
stávati. V tomto smyslu dohodnutí a jednoty přeje
si strana naše působiti. Dr. Mattně pravil, že vše
cky stramy se chystají *-volbám. Národní strana,
která kdyci za sebou měla celý národ, nechce
nijak porážet své odpůrce,ale i ona se hlásí oten
kus poctivé práce, vykonati může. Vyrov

aby český národ vystoupil na venek jednotně. Dr.
Rieger dodal, že netřeba, aby strany splynuly,
ale aby svorně spolopůavbily, V tom smyslu byla
také resoluce mavr

Pan JUDr. Ryba z Hradce Králové proje
vuje slovy stročnými a důraznými eouhlas s na
vrženou resolucí, která navrhoje, aby strana ná
rodní voleb se súčastnila a v té příčiné se stranami
jinými shodu vyblodávala. Ani stranu katolickou
nelse při lom vylučovals, neboťani k tomu nehle
dě,še český lid jest převahou katolický, še katolíci
ve venkovských obcích mají velký vliv a še strana
ta čile se orgamisuje, jest nutno, abychom v sá
pasu se stranou sociální hlasů jejich si sabespečilé;nebofcodonárodnostníchotáseka vohledu
státoprávním jest strana katolická s naší sa jedmo.

„Sjezd strany od jenž pro minalé volby do sněmu zemského doporučoval zdržení se
volby, aby zmírnil tím ostrost spora mezi strana
mi národními, uvažuje, že od té doby drobení se
strany jen pokročilo »«mnohonásobností kandidátů
překariti nelze, trvá na zásadách vyslovených sae
sením sjezdu ze dne 18. listopadu 184 a ukládá
výkonnému výboru, aby přičinil se o bojné úča
stenatví příslušníků strany při nastávajících vol
bách do poslanecké sněmovny říšské rady a ©
navržení kandidátů pro volební okresy, ve kterých
to bude dle poměrů voličetva našeho vhodným.

Spolu zmocňuje ajezd výkonnývýbor, aby
ve příčině těchto voleb — bude-li z jiných stran
k tomu ochota vyslovena — po případě v jednání
vstoupil s jinými českými stranami národními,
kdyby seznal, že by jednání takové vésti mohlo
k výsledku prospěšnému, za jakýž především po
važovati sluší sjednocení sil v národě ku zřízení
vážného poselstva, spůsobilého kráčeti ve svorné
práci k velikým cílům společným národu ovlému.

Do výkonného výboru byli zvoleni aklamací
pp. dr. Ed. Baštýf, professor dr. Albín Bráf, Al.
Bareš, dr. K. Havelkas Chrudimi, Al. Kroutil
z Kolína, dr. K. Mattuš, dr. Jan Městecký, dr.
František Mlčan« Kutné Hory, Jan Plora se Skrej
šova, dr. Bt. Prachenský, dr. Fr. L. Rieger, dr.
Jan Ryba z Králové Hradce, Jan Sedlák, dr. A.
Steidl s Domažlic, dr. J. E Slavík z Ml. Bole
slavi. Em. Tonnr, Jaa Topinka, W. W. Tomek,
Jan Toužimský, V. Vacek z Pamětníka, J. Vaněk
s Radimi. dr. Em. Zeis z Tábora. .

Šípy chti odpověď od Obnovy proč
Lev XIII — má prý — šest vet žoldnéřů? — Krát
ká odpověď: Protože liberalismus, jejž šíří taky „Ší
py“, jest tak mnobe uvobodomyslným, še sv. Otec
oproti lůze italské nemí jist svým fivotem. Láůzane
jednos útočila ns Vatikán, protoše Italie demonstra
ce trpělaa Ibostejně k nim so chovala. Přijdou možná

doby, kdy i biskapovébadouobkna ozbrojenéce svého života. Ne ošlo to daleko, že
posměšně jmenem Němců, že tito pro státoprávní
snaby naše získati se nedají. Návrh dr. Herolda

pů hlasy poslanců českých a velkostatkářskýchyl odkázán adressní komissl Na saěmu byly

dále ně některénávrhy.V Německu astopují menší státy pořád
více převaze Pruska. Koncem září súčastní 00 ba

DA povozu biskupa královéhradeckého přijíždájícího
na visatací házelo gekamením. Jindy zase při vy
Jlšdce za město Hradce Králové přiblíšili se mladícipo uBuršůs holemij
K povozu jeho řroacepotupnou píseň, a jen trpěli

vosti a rozvasšen Epnně a Akorat, še nenastalsa ce s ya sa osvě

tovaryšt daroval"opěi
Fr. Tondi 10:al, Zaplať Bůhl :vidp.pGustav Eim, vynikající žurnalista jem

děkujemladočeský n vzrůst a tí rod
šíření, umřel v neděli večer ve Florenci. Eim, který
se ansžil přivéstí mladočeskou politiku do kolejí sta
ročeských a do parlaršét většiny, hroznou
mervosou. U -té Toť osud pilných českých no

vinářů. Pozůstatky zvěčněléhopřevezenydě Prahy.
Služebné dívky ze svéhoplesu odvedly do fondu

ma vánoční stromek 54 al. 20 kr. jako čistý výtášek.
Nález. Dne 8. t. m. nalezl povozník Koníček

cestou k Pražskému Předměstí ztracenou šavli.
Přepaden. Na staveniště obeenýchškol vloudiI

se dne 6. t. m. o půl8 hod. večerneznámý muž pa
trně za nekalým úmyslem. Hlídač Vine. PAstřehl onoho muše a hleděljej sadršeti; tento věak
zasadil mu ailnou ránu holí do hlavy a prchli. Ha
něnému poskyti dr. Spitzner první pomoci s pome
chal jej v domácím ošetřování. Drahého dne od
ledne vyšel Zedník opětně ven, ale počínal si v ně
a mezi jiným štval psa na kolemjdoucí. Následkem
toho musel být dodán do vševbecné nemocnice, kde
shledáno, že byl poraněný stržen záchvaty šílenství.

Pan dr. Štamberka pilněobjíždí jako kandidát
páté kurie v okresu Litomyšl-Vysoké Mýto-Rychnov
a j. Se socialistou Burianem svorně obviňují stranu
mladočeskou, ze které vyšelnávrh na všeobecné rovné
přímé hlasovací právo, kterávšak návrh tento zsrovne
tak zradila, jako přečetných evých slibů nesplnila
Pátá korie prý patří dělníkům t. j. sooialistic
Pak je to ale od p. dra. Štemberky velice neddslodné,
když jakožto doktor chce urvat dělnický mendát děl
níkům. Divno je též, proč se neucházfýako muž
krokový a extravlastenec o mandát ve svém dsobiški,
v Králové Dvoře. Což by tím neprospěl věci české,
kdyžby se snažil vyrvat tento mandát německému50
cialistovi? Toho však pan dr. učiniti nechce a tím
staví důkladně na odiv své pokrokové vlastenectví.

. Z Ústřední Matice školské Kaacelářká
frekvence matičná vprošlém roce 1896 dostoupila
výše před tím Lebývalé. Podací protokol vykazuje
9505 čísel, kdežto roku 1895 bylo 8326 čísel, rok
předtím 9033a dva roky před tím 8324 Uisla.
Frekvence kaocelářská v drabém degítiletí trvání
Matice se více než zdvojnásobila. Kdežto od r. 1881 
do konce r. 1891 vykazoval podací protokol průmě
rem ročné 4181 čísel, jeví se v pětíletí právě
šlém roční průměr 8546 čísel. — 4

Z -pro pracovnu. 15 letý K. Tomeš z No
vého Hrados Kodl byl v těchto dnech opětně zatčen
pro žebrotu, jíž obtěžuje hlavně naše město. Tomeš

vzdor svémamládí mé velmičasté atyky s malí policif.
Oheň.Dne4. £tm.o11hod. ednev

dosud z neznámé příčiny oheň ve stodole rol ď.
Bednáře v Saché u Nechanic, jiš strávil i se všemi
zásobami píce. Škoda páčí se 2000 zl. Pojištění ob
náší 1600 al. o

Pro nedovolený podomní obchod zadržána
byla dne 5. t. m. vdova po nošíři M. Kratochvílová
z Pardabic a vyměřena jí pokuta 6 sl.

Starežitnesti. Přikopánízákladůpro přístevbu
sdejšího pivovaru přišlo se v těchto dnechpo většině
ve hloubce4 a půl metrů na dráténou i, kuli ze
švihovky, hlava s blíněné sochy a j. v. Věci tyto
odevzdány byly zdejšímu mueen.

Také zasloužilý žebrák. ObyvatelKOB ÁČEIAut. Kordík chodí domech, kde obtěžuje zvlá
sámošnější rodiny šžebrotou. Vyžebrané pak peníse

propíjí a opilý dělá doma notný rámus, nechávaje roina na opatřování městu. Práce je mu trnem voku;
staly se případy, že šel na několik dní do práce jen
proto, aby mohl se hlásit nemocen a dostal pak od
nemocenské pokladny podporu. Když však se na to
přišlo a nebyl uznán sa hodna podpory, přestal vůbec
pracovat. Správce Kropáčky má s ním asi pěkné po
řízení.

"Bál bez mustky. Tancování je nyní nejen u
nás, ale i na venkově v plném proudu. Tiskárny ne
stačí vyhovět zákazkám plesových pozvánek divně a
jinak malovaných. Sotva jeden ples u konce, jiš ee
o přítrž sve na jiný, slibující ješté lepšívyrašení.
by však někde pořádal se ples bezhudby, to zde přece
ještě nebylo. V nedaleké vsi S. však by k tomu bylo
málem došlo. Na minulou neděli totiš byl ohlášen
velkolepý ples. Posvánky byly roznešeny a rozeslány,
hudba znamenitá objednána (sokolská s Třebechovic),
sál bohatě dekorován a v celém okolí těšili se tance
chtiví a tance chtivé na veselou zábavu. Věak ani ho
stinský nemohl zůstati bes příprav. Porazilť tučného
vepře, nadělal jaternic, še bys nich mohl být plot,
objednal větší zásobu pivae jiného truňku. Hostinská
podřezala hejno drůbeže, těšíc se, jak ji speněží večer
při zábavě. K večeru pak sjíšděli se k nemalé radosti

hostinského bálovníci nejen s místa, ale s celého ší
rého okolí. Sál utěšeně se plnil, věnk hudba, ač zde
jiš mohla být, dosud ee nedostavovala dlouhém
čekání k veliké mrsutosti všech s ných a ro
zumí se, še k zoufalosti hostinského — hudba nepři
jela. Druhého dne vysvětlila se celá sáhada; objedna
tel hadby spletl si datum a objednal tu samou na
„neděli o týden později.

Opilé slepice. V nedaleké obci posotoval sousad

L. velice nelibě, še mu sousedovy slepice velkou škodův jeho dvoře dělají. Jelikož domlou nic nepomohlo,
y nevěda sirady, přišelna zvláštní nápad. Namočil

trochu ječmene v líhu, který pak na dvoře roshodil.
Sousedovy slepice bray veškerý rostrousený ječmen
sesobaly. Účinek v krátké době se dostavil; sa čtvrt
hodiny lešely všecky slepice i e kohoutem natašeny,
me mol opilé. Pan L. je klidněposbíral a chtěl-li me
dbalý soused své slepice dostat zpět, musil včlky me
volky zaplatit přiměřenou náhradu škody.

Volba výboru oddělení semědělské
rady konala se + pondělí dne 8. ledna za předsed
uletví prosidenta kníšete Ferdinanda Lobkovice,misto



© p. Václav Janda s Budohostic. Při volbě uzavřen
byl kompromis s komssrrativci a agrárníky. Zvolení
byli pp. Dostal Fr. = Morašie, Grus Jas. JUDr.
26 Žemborka, Hyrů Jesef s Okrouhlie, Jenda
„Heřesn s Badohostic (115), Jaroš Jaa z Gásle
vek, Kasitmour Jan sPřílepova, KOnig Prantiš.
s Krašovic,Kovařík Josef3Čiháně, Komín Jaa
sNechvalic,Kryf Aloisz Plaňan(116), Macenauer
WWerichz Plňoran, Markalous Jan s Třebosle.
Maštálka Jindřich ze Sobotky, Nedoma Ant. x Vraňan,
Niklfeld Fraat. x Přibyslavi, Novotný Josef z Hlabíně,
Pánek Fraat. z Pavlíkova, Papoušek Cyril M.
ze Všele, Plova Jan ze Skrejšova, Schwarzen
berg níže Bodř. JUDr. z Vorlíka, Sitenský Františ.
PhDr. s Tábora, Strejcovaký Václav£ Hrdel,
Šetka Radolfs Jiedř.Hradce, Štěpánek Ant
s Medlešic, Teklý Vilém z Hracholusk 116 a 115
hlasy. Pan Jindřich Doležal zvolen byl 60 hlasy,
tedy dvěma hlasy mad absolatní většína. Dále dostali
2 hlasy p. Rašín szNechanic a p. Štěpán Sixta
s Velimi. Za předsedu zemědělské rady byl opět zvo
dea p. Heřman Janda z Budohostic, za místopřed
-seda p. Fr. Nikifald. Do jednotlivých komitétů zvo
Jeni aklamací tito pánové: L (pro záležitostí
Subvenční, pokladní a kancelářeké): Jindř.

„Delděs!, Heřman Janda, Antonín Nedoma, Richard,
Jakn, baron Oktarian Weber z Ebenhofů V. A. Scha
ster, VilémTeklý.II.(pro hospodářetví polní):

„Jan Jareš, Véciar Jaada, Fraotilek Niklfeld, Josef
Novotný, Alois Kryf, Václav Strejcovský, Jan Kožeta.
JIL (lesnietví): František Dostal, Emerich Mace
naaer, Josef Kovařík,František Pánek, Jan Pleva a
zástupce lesní jednoty (jenž teprve bade jmenován).
JV. (pro školetvt): VilémTeklý, dr. Karel rytíř
„Kořietka, Josef Brb, Rudolf „ Jan Markalous,
Phdr. František Sitevský.V. (pro zákonodáratví
a národní hospodáfství): dr. JosefGres,Jin
-dřich Maštálka, František Kónig, Cyril M-Papoušek,
„Josef8rb. VL (pro bospodářský průmysl):
"Gustav Hodek, František Hejtmánek, Richard Jahn,
„Antonia Štěpánek, Josef Hyrš, Jindřich Rons.

Práce meliorační v Čechách. Ze zprá.
wy © čísnosti technické kanceláře zemědělské rady
vy obora melioračním odělajeme uásledající zajímavá
-dáta : 1. Do konce roka 1896 bylo přihlášeno 300
-straa; 2. změřeno bylo okrouhle 60.000 bektarů
„plochy při okrouhle 1350 kilometrů úprav toků; 3.
vypracováno 160 detailních projektů s rozlohou okroa
ble-45 0.10 hoktarů, délkou toků okrouhle 1000 ki
fometrů a s úbrným rozpočtem 16 mil. zl.; 4 z tobo
„Již provedeno, neb se provádí 52 projektů s rozpo
čten 3,500.000 sl ; G v úřadním jednání je tou do
bes ca. 25 projektů s úbrným rozpočtem okrouhle
5,600 000 sl.; 6. koncem roku 1896 bylo objektá
saměřených a nalezalo se projektů v práci 51; 7.
„přiblášených, avšak pro nedostatek technických sil
posed nezabraných objektů a nevyřízených žádosti za

„práce meliorační bylo na komci roku 1896 109. Data
-« těchto položkách obsažená jsou velmi poučná a
dávají ném obraz čilého ruchu melioračního v Čechách,
Avšak také nozrratný důkaz toho, že technická kan
celář zemědělské rady při nynějším počta sil poža
davkům na ni čípěným dalece vybověti nemůže.

Hlavní porotci při nynějším porotním období
jsou následující pánové: Tichý Hynek, hostinský v Do

alicích; Horák Vilém, obchodník v Třebechovicích;
jat Josef, rolník v Černčicích,Hroneš Josef, rol
ník v Praskačce, Antoš Jan, rolník v Oujezdci, Ka
Jous Karel, rolník v Kunvaidě, Novák Václav, rolník
a starosta vMžanech, Petřík Alois, stavitel v Kyšperku,

rolník v Suchodole Fišer Vilém, rolník ve Rtýni,
Bouček Josef, rolník v Plotištích, Sehnoutka Josef,
mistr zednický v Jaroměři, Nejedlý Alois, majitel to
váray v Kuklenách, Katzer Ferdinand, rolník v Mlad
kově, Vojtěch Josef, sládek v Kvásinách, Brožek
Adolf, obchodník v Kyšperku, Bejr František, starosta
v Miskolesí, Krejčí Jan, rolník ve Sněžné, Bašek Vác
lav, rolník v Rostokáci, Hattwich František, kopec
v Králíkách, Hájek Josef, rolník ve Volešnici, Drech
sel Antonín, továrník v Jetřichově, Posner Josef, ho
stimaký v Chválkovicích, Čáp Josef, řezník a hostinský

Smělý Antonín, nájemcepivovaru v Teplicích, Dotřel
Václav, mlynář v [řebechovicích, Rindt Jan, rolník
Litice, Doleček Jan, rolník v Mistrovicích č. 56, Švoro
Josef, rolník v Dobřanech, Slezák Jan, rolník ve Vl
kově, Šulc Josef, rolník v Klefici, Zeman Josef, rol
ník v Roudnici, Matějček Václav, rolník v Slatině,
Winter Vilém, rolník v Kašově. Náhradními porotei

jou z Králové Hradce pánové:Paltar Václav, krejčí,einhengst Viktor, itekt a majitel domu, Sallak

Alfred, inženfr,„Popper Karel. obchodník, PeřinaTheodor, měst. důc í, Pilnáček Josef, mydlář a ma
Jitel domu, Zeíner Filip, obchodník, Sklenář Karel,
majitel domu a Jelínek Václav, rolník s Malšovic.

Voličské schůze V. kurie ve Vel. Jesenici.
Voličové V. kurie budou konati voličskou schůzi ve

« Velké Jesenici (okres Skalice) v hostinci p.
Jes. Šolce v neděli 14. února o 8. hod. odpoledne.
Do sohůse dostaví se vynikající spisovatsl a sociolog
P. Radolf Vrba, jsko kaadidat poslaneckéhomaa

-datuza 11.volebníokresa vyložísvůjP .Velká dělaleká stévka v Hamburku,která
trvala mnoho neděl, skončila pro socialisty meziná
rodní ukrutnoa poráškoa. Přístavní dělníci si vydě
lali ročně 1500—3200 marek v akkordga asi 1200 zi.

při práci kusové,anopobsepříležitostařdělníci vy

vypuknutí stáv
s michž byla

měli ns 25.000 dítek.

š
] arciť n obchod a průmysl jakož i chlebo

čkrcí citelně oseni, avšak nejvíce pohrom a bídy
utrpěli stávkující se svými rodinami sami. Stávka
hambarská ukásala že socialistické zásady 60
v praxi velice neblaze osvědčují.
- © Na zachování Kunětických památek hi

storických ráčili dále věnovati. P. T. Jeho c. k.
Výsost pan areikníže Bedřich 60 sl., p. Dr. Mitocheo
z Meerheima ve Vídai20 zl. Pp.Praelati : Kostersita
v Klosterneuburgu a Dr. Wache v Olomoací, pak p.
Tb. Pruner, lékarník v Pardubicích po Ď sl. SL
Sbor učitelský v Uohbošti3 zl. 70 kr., p. Probošt
Urk v Rudolfově 3 zl. Sl. Sbor učitelský školy dívčí
ve Skutči 2 sl. 45 kr., p. Preelst Erdinger ve Sv.
Hypolitě a sl. Anna Baušova, uč. v Praze po 2 sl.

Kočera z Pardubic 1 zl. Věem vroucí: Zaplať
Pán Bůh! Za další hojné příspěvky enažně prosí:
Vécslav Kudrna, farář.

Učitelské časopisy. V mašich učitelských
časopisech téměř v každém čísle vyslovoje se nedů
věra, politování, neb aby kolegiálnost v nejlepším
zazářila světlei „bleboké opovržení, že kolega ne
ptal se slavné Budče a pronesl své mínění, vyznal
své přesvědčení. V Uč. Nov. předempřezdívá se, kdo
vstoupí do spolku katolických učitelů. Velmi je mrzí,
še v jednom svém čísle přinesly insertní list německo
židovské Úrey Jeitelesovy. Sk.Obs. ta věc na světlo
vydal a za to dostalo se mu „Pfajl“ Šk. Obz. hledí
dokázati zasloužilému učiteli, že je listem slušným.
pan Strabl v P. z B. nazývá dva velozasloužilé, úcty
bodné pány „strejci“. Mládeneček vyhrožuje, že své
ho p. řídicího vrazí do Šk. Obz. Týž p. řídící však
nemá strach, neboť pan redaktor Šk. Obz. chodil k
němu do školy. — To .onad je ta ušlechtilost, jež
se nedostává! © Vděčně včak zaznamenáváme čísla
Dóma a Školy“, jež dýše seířlivou láskou.

Ústřední Matice školská má hlavní svou
opora, jak známo ve svých místních odborech, kterých
je v činnosti na ten čas asi 40J číslo to nepříliš
jmpopující v národě tóměř šestimilionovém. Odbory
matičné měly by zřizovány býti v kašdé větší obci
v zemích koreny české, i moblo by jich snadno být
tisíe, kdyby místníčinitelové vlastenečtí věci bor
livě se ujali. Výbor Ustřední Matice školské ochotně
podává v té příčině informace a potvrzení odboru,
vých stanov u nejvyššího zemského místa v Praze.
v Brně a v Opavě, opatří. Třeba jen přípisem k vý
bora matičnéma se obrátit. V roce 1896 poskytly
odbory Matici více než polovijt veškerých důchodů.
Na místě prvém jsou ta odbory Prašské s 11.189
sl., s kteréžto samy odvedl jedinný damský odbor
pražský 10600 zl. Ke královské Praso řadíse Smí
chov, jehož dva odbory odvedly 7449 sl. (mužský
4147, damský 3302 zl.) místo třetí zaujímají Král.
Vinohrady samou 6400 zl, (odbor mužský 5256“
damský 1144 zl.), místo čtvrté královská Plzeň su
mou 4390 zl., páté Karlín 4106 zl., (mužský odber
2883, okresní 997, damský 226 sl.) Dále řadíme
odbory: Hora Kutná 2668 sl., Chrudim 2665 zl.,
(damský 1466, mužsky 1200), Hradec Král. 2911
sl., (mužský 1722, damský 589), Loany 2289 ul.,
Kolín 2221 zl. (mužský 1840, damský 381), Slaný
1820 sl., Boleslav Mladá 1500 sl, Příbram 141821.,
Turnov 1300 11.;—Přerov1224 zl., Vítkovice 1163
sl., Josefov 1174 sl., Jilemnice 1188 zi., Nymbark
1100 2!., Tábor 1045 zl., Rondnice 1036 sl., Te
plice 1014 zl., Vys. Mýto 1006 zl. a. t. d. Peněžní
výsledky veškerých odborů uveřejněny budoa v bře
snovém čísle „Věsteíka“ Ústřední Matice školské a
ve výroční správě. Prozatím osnamajeme, že odbory
v Čechách stošily 91.182 zl, na Moravě a ve Slez

8) C.. soudbhájcem skové proti21) C. k.soudo sve tiskové pro
pok okářim Jedna s největšícho annstíkonsti
tučních je svoboda tisku s níž nutněvolná kolportáš
souvisí. To hlásají i pokrokáři, kteří o této věci ko
mal svého času celou řadu přednášek. Pěknou ukásku,
jak si pokrokáři tuto svobodu v praksi představují,

vá affaira žišželickéhokaplana P. Janáka. Hubou
jsou pokrokáři pro rozšíření avobodné kolportáše —
skutkem však utahují, svírací kasajku volného tisku
— kterou $. 33. tiskového zákona již sevřel — tak,
že cám c. k. krajský soud se masil sastati svo
body tiskové, aby ji pokrokářísamou láskou nese
škrtili. A takoví lidé, proti nímš c. k. soudy
musí bráti svobodu tisku v ochranu, chtí
býti její zastanci? Styďte se pokrytci!

(31) Jest te možné? Minulé číslo „Obnovy“
přineslo dopis s Novolesů, v němž se podučitel ma
tičné školy v Nemajově líčí jako agitatorpro po
krokářské listy „Lid“, „Rach“ a „Osvěta lidu.“ Je to

možno,aby „Matice“ na kterou solí národ sbírádo služeb svých přijala a vychování ditek svěřila
člověku, který veřejně oe hlásíza stranníka směru
nejvýstřednějšího? Nechcemenikomu bráti jeho pře
svědčení vnitřní, ale myslíme, še zvláštní postavení,
jaké „Matice“ v ím našem životě jímá,
ukládá i její učitelstvů svláštní povinnosti. Člověk,
ne kterého celý národ sbírá,- musí bráti ohled na
celý národ, a me se okázale stavěti do služeb jedné
toliko strany. Komu toto vědomí schází, ten do slu

žeb „Matice“ rozhodně nepatří a pe věcívýboru,aby ma to důrasně připomenul, ačlí nemá nejdůleži
tější na ten čas podnik národgí te svém sákladě
valně ohrožen býti. s

Moravský sněm svolil 18ti členný adressní

fol

Stráž ma Cidlině. praví, že mejbolavějšíma
bezpečnějšímklerikalismu j ritika. Uji

kritiky nemá00klerikalism čili ka
bát. Věcnou kritiku páni pokrokářidělati

Schází jim k tomuvzdělání, spravedi
slušnost a pravdomlavnost. To, co sami nasý

vají kritikou, jest překrucováním pravdy,podezřívání,
hanobení a trhanství. Podobnou kritikouslušný člo

pak by tomu řekli patroniStráže na
Cidlině, na př. p. Ferdinand Pavelka, a jiní, kdyby
se o nich, o jejích konání a mravnosti napsala pouhá
čistá, objektivní pravda? Český lid by pak přečasto
s ustrnutím vidči, jací lidé staví se na stráž jakošto
„obhájci jeho cti a práví“

Šoclalisté proti mladočechům a kato
likům. Socialisté prudce útočí vevolebníchschůzích
proti vládnoucí straně mladočeské. Obviňuji jí, še
se zproněvěřila svému programu, še pluje ve vlád
ních vodách jako Staročeši. Dobře prý e nich na
psala „Akademie“, orgán studentských socialistů:
„Dávejte, co je císařovo, císaři, co Božího,Bobu,
a co dělnického — mladočechům.“ V paté kurii
kaodidují: salonní sedlák Junda, veliký doktor
Eogel, Adámek, Formánek atd. Socialisté znají se
veřejně kinteroacionalismu, revolucionářství, občan
Štarc se prohlásil v Přelouči, že je republikánem
a neznabohem. Socialisté se netají, že chtí zničit
rolnictvo a šivnostoictvo, že chtí sestátnění ma
jetku a práce, odstranění věro a mravouky kře
sťanské. Proto jsou jim zvlášté kněší katoličtí
trnem v oku. V neděli obviňovalje občan Kostka
v Praze, že prý nežijí dle Krista a že nerozdají
a neprodají, co mají. Že neplní zásad křesťanských.
"Člověk prý musí platit, když se národí, žení a
umře. Nevíme, zdali by socialističtí redaktoři a
předáci, kteří mají měsíčního platu 100 až 1500
slatých, měnili příjmy své s platem třístového ka
plana a sedmistavého faráře, který si musí z toho

latit koiby, Časopisy, udělovat almužny a podpory
áni socialističtí vůdoové by také sotra byli spo

kojení s Josefinskou štólou a jistě by bned zašá
dali o snížení práce a zvýšení platu. Soudíme tak
dle toho, že ze svých tučných platů chudším svým
soudrubům dosud prani nedali, čímž přece
dávají na jevo, že by sami brali ještě více než
mají. Horlivý katolický muž, kaplan u sv. Petra
v Praze, P. Šimon posvítíl si také důkladně na
theorii a praxi pánů socialistů, zejména na vývody
a program „občena“ Kostky. Pravil: — „Pravda
S nepravdou tu byla smíseca. Mnoho stížností,
jenž uvádějí zástupci strany sec. demokratické,
vypočítávají bídu. Aleprostředky k odpomoci, kde
ty jsoa? Pan Kostka uvedl deset bodů programu
800. demokratického. Těmi se náprava nestane.
Ani svobodou slova, ani všeob. rovným hlasovacím
právem atd. nenadejde lepší budoucnost. Ostatně
p. Kostka zapomněl na jeden důležitý požadavek
soc. demokracie,totiž: Odstranění nábožen
ství (Volá se: To je věc soukromná.) Nikoliv!
To musí být tmelem, který všecky vrstvy spojuje.
Vy pravíte: kněz patří na kazatelna nebo do sa
kristie. Dobrá. Kam ale patříte vy? Tu by dělník
musil také zůstati ve své dílně a nesměl by se
raditi. Vy pravíte, še církev měla v rukou moc a
ničeho neučinila. Znáte dějiny? Katolická církev
zničila pobanské otroctví a ve středověku uvolňo
vala živnostníky i rolalky, mírnila společenské

rotivy. — (Co postavila církev (bez daní) sirot
ioců, nemocnic a — škol! Což pak na trůnech

seděli samí duchovní? Nebyli to naopak mnohdy
největší odbojníci proti církvi? Vy socialisté pra
víte, že nerušíte náboženství. Židovské snad ni
koli. Ale katolické? V každém čísle vašich listů
je nějaký útok naproti katol. církvi. Mám tu do
klady. Čopraví váš Bebel? Bebel praví: Nebe
nechme andělům a vrabcům Náboženství pro nás
— nexistuje a pod. — Vy tvrdíte, že panuje
systém vykofistovací. Ale kdo'jej zavedl? Libe
ralismus a to je váš otec! Liberalismus učivil £
člověka — pouhou jedaotka, pouhou „sílu“, a
jako část stroje jej považuje. Liberalismus strhl
ŠŽenu s výšiny, na kterou ji křesťanství postavilo.

dějiny. Nikdy praví katolíci nenutili ženu
těžiti e muši v nezdravých dílnách © Kfestaoství
učí: Žena patří k rodinému krbu! Žena má vésti
domáceost a vychovávati dítky! (Potlesk.) A nyní
stovnejte, co má Albert nebo Natbanael Rothschild.
Ve Steinbachově osnově berní opravy jsou jejich
příjmy udány na 2383800 zl. a 3,497.400 zl
ročně! Majítedy dohromady skoro tolik, eo 21.311
osob v klášteřích žijících dohromady. Z příjmů
jediných Rotscbildů uživilo by se veškeré obyva=
telstvo mnohého okresu. A proč vůbeco synagoze
ani slova se neslyší od vás socialistů? Čím si to
máme vykládati? Proč mlčíte na příklad o burse
(Velký potlesk)? Že na burse dělají se šílené
obchody, že se tam hraje o peníze a obilí, které
nikdo v rukou nemá, tobo nevidíte? Proč se ne
sastáváte rolníků, jichž sklízeň bursa libovolně na
úkor jejich a vesnických dělníků v cené snišuje,
takže pak ani městský živnostník maoho odbytu
temá? Vy útočíte hlavně na katolickou církev. A
přece jen ona může zahojiti aynější rány. Vádyť
vy také přece nebažíte jen po tó eklenici piva
nebo doutníku nebo po krající chleba | Srdce lid
ské žádá něco více! (Rečník uvádí příklad katol.
dělníka z Příbrami, při němž mnezí — slzí.) Co
sbude ženě, když osiří? I když má podporu hmotnou,
trachlí. Tu jsou jisté mezery v p mu vašem!
My nechceme panství nad dělnictvem a lidem.

jak ge tu volalo. My hlásáme bratrství asvobodu

tolictví



pravou. (Volá se: Rosdávejte chudým !) 8 tim rosváním ani vy nespěcháte. Nechci vám gahat do.
svědomí — ale kdybyste venku teď byli osloveni:
Kamarade, ty máš svrchaík a spodní kabát, já ne
mám žádného, jeden mi dej — nevím, jak byste
dávali. My máme program rolnický, živnostenský
i dělnický, spočivající na zájmovém sastoupení.
My chceme, aby vynálezy a pod. věci sloužily
všem a nikoli jednotlivcům atd. Ale reformy chceme
prováděti postopně a svornou rukou. Všechny třidy
společenské patří k sobě, tvroříce jedno tělo. Ne
může se říkati, že jen dělnictvo tvoří národ. My
chceme opravy na základé křesťanství a na sá
kladě pokojného vývoje. A protože vy hlavně první

pyjráte nedůvěřujeme vám. Ale přijde jistě čas,dy se dělnictvo dá na jiné cesty. — — — T'eba
je aby pánům internacionálním socialistům a
pokrokářským opravářům řekl každý pravdu
tak do očí, jako to učinil P. Šimon a jak jim to
říkají kaplani Dlouhý, Horský, Vrba a jiní. Vzrůst
socialistů a pokrokářů mají u nás „Národní Listy“
na svědomí. Z důrodů abonetních a strannických
je podporovaly, aby porazily strany konservativní,
aby podryly půdu zvláště kněžím. Poslanci Dr.
Bagel, br. Kaunic a jiní koketovali s internacio
nalisty na schůzích dělnických, avšak tito dnes za
odměnu rozbíjejí poslancům Dr. Epglovi, Herol
dovi, Kaiszlovi atd. schůze. Naše rolnictro a živ
nostnictvo jest přes všecku svou svobodomyslnou
politiku konservatirním, pořádný chasník,i čeledín
v rodině ivého řemeslníka a na statku pořád
ného rolníka ještě nikdy bladem nezhbynul. Naopak,
dostalo se mu tem podpory, když byl bez práce,
protože rolník věděl, že délník takový nahradí inu

rací poslýtnotou výpomoc. Kam by t> však vedlo,
dyby dělník stále měl býti štván proti řemeslní

ku a rolníku? Možná, že by časem přišli všichni
mamošnu žebráckou, že by co do majetku si
byli rovni, že by totiž žádný neměl nic, še by
však je měl všecky v pytli — totiž jejich maje
tek, práci, volnost a rovnost — internacinální žíd.
Což naši radikálové dosud nechá ji, kdo přispívá
hlavně na socialistické agitace, kdo'plní jejich různé
fondy? Což noví. že jsou to bohatí bořsiáni, kteří
zdarma ovšem nic neučiní?

Kurie pátá čili všeobecná čítá v krá
lovství českém 18 volebních okresů, z nichž volí
každý po jednom poslanci. Ve východních Úe
cbách leží volební okresy: devátý, desátý, jede
náctý, dvanáctý, třináctý a částečně čtrnáctý, totiž
volební okres:
9. Trutnov, Maršov, Žacléř, s volebním místem Trutnov,
Vrohlabi, Hostinné; vol. m. Vrchlabí. Rochlice, Vyso
ké; vol. ml Vysoké.Jablonso, Fennwald; vol. m. Ja
blonec. Králové Dvůr; vol. m. KrálovéDvůr. Brou
mov, Teplice; v. m. Broumov. Rokytnice; vol. místo
Rokytnice.Králiky; vol. m. Králiky.Lanškroun; vol.
m. Lanškroun. 10. Jióln, Nová Paka. Hořice. Nový
Bydžov, Chlumec.Poděbrady, KrálovéMěstec.Nym
burk. Libáň. Sobotka. Semily, ŽeleznýBrod,Lom
nice.Jilemnice. 11.Hradeo Králové. Nové Město
n. M. Opočno. Náchod. Česká Skalice. Úpice.
Polioe. Jaroměř. Nechanice. Pardubice. Holice.
Chrudim, Nasavrky.12.Litomyšl. Polička. Hlin
sko. Vysoké Mýto. Skuč. Ryohnov. Kosteleo n.
Orlicí. Žamberk. Ústi n. O:licí. 13. Čáslav, Habry.
Chotěboř. Přibyslava. Německý Brod, Humpolec,
Polná.Štoky. Ledeč, DolníKralovice. Kutná Hora,
UhlířskéJanovice.Přelouč. 14 Kolin, Kouřím.Český
Brod, ČernýKostelec. Říčany. Vinohrady, Žižkov,
Jilové. Benešov, Neveklov.Vlašim.

ZPřelouče. (Valná schůze politické selské jed
noty pro politický okres purdubický ve Přelouči 4.
února 1897). K této schůzi děly ae četné přípravy
ak od pánů z jednoty tak i od socialních demokratů.
a celou hodinu před početím už byla obsazena vět

Šina lavic v gále au koranního prince a přichásel-li
někdo, kdo s nimi netáhne, zajisté slyšel na sebe více
méně nemístné poznámky. Občané sociální demokrati
objednali „si také pro sebe řečníka, známého občana

+turce, jejž strana internaciolnální demokracie kan
didovala pro V. karii za obvod kutnohorský. I na
máhal se také občan Šturc. Hned před echůzí vyklá
dal jednomu ze svých sousedů, že on (Štarc) netrestá
svých dětí, protože to dítě by mu mchlo říci, že on
býval také takový. Inu občanská kázeň v rodině! Do
schůze se dostavili poslancové p. Komárek, p. Formá
nek z Hradce Králové, a kandidát p. Udržal, rolník
z Rovně. Hned po zahájení valné schůze chtěli soci
alisti strhnouti na sebe“předsednictví v této schůzi,
ale marně. Pan předsedající Komárek uděliv slovo P

poslanci Formánkovi, vyzýval přítomné k trpělivosti
a tichosti. P. Formánek vyložil zákon o volbách ve
všeobecné kurii, vyzýval všechny, aby volili dle savé
ho nejlepšího přesvědčení. Již dříve řečníka vyrušoval
obč. Sture a nyní veřejněkáral mladočesképoslance,
že nechodili na říšskou radu pilně, že mnosí neplnili
národních povinností poctivě. Uváděl v rozhovor uher
ské vyrornání, dosad trvající novinářský kolek, a
různé nesplněné sliby. Pan Udržal připomínal, že kdo
to myslí upřímně, bude voliti do V. kurie muže snahy
poctivé. Zřejmě vytýkal socialním demokratům, že né
usnávají k státní právo české.(Občan Tamchyna volá:
„to je blázenl) Znova s důrazem volá obč. Šturcna
řítomné P. poslance: „Ti, co provedli sabinoveke
ousky, ti by se opovážili nám dávat morálku|“

Vzhledem státnímu práva českému obě. Štarc při
míná, že socialistům na tom nezáleží, pod jakou for
moa si budoucí stát bude společnost spravovat, „myJsme republikáni“ Revoluci,která zvítě
sila, ctíte, ale revoluci, která jest potla
Čována se posmíváte“. Tu pak obě.Šturc dekla
muje o potlačovatelíchlidu a) advokátech, b) o úřa
dech atd.(l) Občan Šturce neměl valného štěstí a skoro
chraptil, už mu občané soudrazi Tamchyna a Juška
museli připomínati pološeptem: „Nekřičtak l“ Na to
se snažil poslanec Formánek útoky na mladočeské
poslance seslabit, a tvrdil zejména, še za chybu toho

- .
neb onoho jednotlivce nemůže celá strana, Řečník byl
často vyrušován; mnozí křičeli, dopali, jak už jinak
ani býti nemůže mezi sociálními demokraty. Pan kan
didát poslanectví p. Udršal přednesem dosti klidným
poukázel na nedostatečnost dosavádního řádu voleb
ního, rozvinul posluchačům před oči cfl internacionály,
zjevně tvrdil, že internacionální socialisté jsou vedení
od židův. Občan Štarc volal: „Vy máte mezi s0
bou také židy jakodr. Scharfa, Stránské
ho a Peníška. Také do zmíněné schůze se dosta

vil mladočeský kandidát za Kutnohorsko pro V. kuriip. Bečvař, hostin.z Humpolce. Přerušován výkřiky
socialních demokratův, dále ani programu svého ne
rozvinoval. Po té předčítána resoluce, ale přítomní
socialisté chtěli většinu přítomných získati na svou
stranu. Občan Tamchyna volal: „Vidíte je, to je pátá
kurie l“ Občan Šturc napomínal své beránky k po
slušnosti, aby hlasovalt pro něho. Valného úspěchu
však se nedočkal. A tím schůze o půl u. hod. nkon
čena. Posluchači mnohé z výrokův občana Šturce ví
zepamatují a jinde na ně řádně posvítí. Jest to
krásné heslo občaneŠturci: „Mravnost nechme
bejt!“ Inu ovšem, stoupencům Robinovým se nesmí
me nikde diviti, když v'nestřeženém okamžiku pravda
povědí. Ostatné podivně = úst občana Šturca vysní
vala chvála na učení Kristovo, těmi slovy chtěl snad
něco vykšeftovati — ale nešlo to.

Z Police n. M. Vadělavacíkatol. social. je
dnota „Vlastimil“ pořádala dna 2. února slavnostní
dýchácek spojený 6 přednáškou a divadlem, jímá v
Dynější saisoně zimní velmi čestně se veřejnosti re
presentovala. Dostavíla se pak návštěva tak četné, že
rossáblá dvorana „Na poště“, největší to síň města,
se všemi vedlejšími místnostmi v pravém slova smy
slu byla přeplnéna a seznsm přítomných vykazoval
půl čtvrta sta účastaíkův obojího poblaví. Hojná
návštěva tato tím významnější jest, že v týš den v
městě našem dávala berecká společnost první před
stavení své, a tentýž den socialní damokraté svolalí
schůzí se slabším účastenstvím něco přes 100 poslu
chačů. Posluchaček, jimž o emancipaci přednášeti

sbánění dostavilo se celkom sest. Inu strana křesťan
sko socialní též u nás roste. DĎozoal toho sám čer
vený agitator ve své rozmlavě ve vlaka s jistým
občanem, a těšil se chuděra jen tím, še prý Polic
kým „nasadil červa.“ Věru, velice šlechetné to řeme
slo, býti rozsévačem mororiny červové. Vůsk zdejší
katolický lid toho červa do srdce nepřijme, nýbrž jej
rozdrtí. Úterní účastenství při representačním dýchán
ku katolického „Vlastimilu“ aspoň tomu nasvědčuje.
Po zvucích úvodní skladby, kterou, jakož i ostatní
čísla budební, provedla kapela nestávající ze členů,
vystoupil na úbledně upravené jeviště náš dp. před
seda Bedř. Kriesbofer, jenž slavnostní přednáška
ochotně opět na se vzal. Ujsv se slova, uvítal spol
kovým pozdravem tak četné „obecenstvo a přáním,
aby večer ten všechněm příjemným se stal. Na to
v obsáhlé a promyšlené řeči počal mluviti o tbema
tu: „Katol. víra pramenem osvěty a mravnosti náro
dů.“ Přirovnav zhonboý účinek listů nevěreckých
k otravnéma vlivu líhovin, s řádění pokrokářů k ří
dění člověka nepříčetného, objasnil význam jméra
„klerikál“ co násvu čestného. co katolíka uvědomé
lého a věrného; i poukázal ná bslamacení lidu, je
meš pod zástěrou boje proti klerikalismu vytlouká se
ze srdce vlastně víra svatováclavská. Říznými dokla
dy dotvrdil, že náboženstvín všechnárodů vezdy plati
lo za věc veřejnou a ne privátní a bezohledně odbyl
pokrytectví osvětářů, kteří pod krásnými besly „po
kroku, vzdělanosti a ggvěty“ podrývají víra a mrav.
nost u lidu. Řočník vytkl zvlášť, jak zneužívají ne
šťastného mistra Jana Hasi co berába, jímž buší do
náboženství, kdežto Hou přece víru bájil a k z>0žno
sti nabádal. Vyvrátiv lživou výčitku, jakoby církev
byla národu našemu nepříznivou, velebil zásluhy ka
tolíků-vlastenců v dějinách naší vlasti, kdežto proti
klerikálové vlasti přečasto škodili. Pravdu tuto pak
zvláště vylíčením pohromy bělohorské a napotomními
bojí dle novějších dějepisných pramenů dovodil. Na
to připomenal sásluby církve co matky vzdělanosti
evropské a co dosavádní šiřitelky osvěty mesi divo
kými národy. Osvětáři a pokrokáři přicházejí jen
podrývat a bořit, co křesťanská osvěta pracně sbudo
vala. V závěrku pak povzbudil řečník přítomné, aby
spojili se jednomyslně pod praporem sv. kříže, v
tomto znamení že pouze národ náš dosáhne opět
svého štěstí, své někdejší slávy a rozkvětu. — Vý
vody tyto vyslechnuty byly od zástupu s napjatou
pozorností až do konce, a řečník odměněn hojným
potleskem. Na to následoval bohatý dramatický pro
gram, s něhož zvláště „Štaděntký kousek“ o 1 jed
pání, „Žebrák z povolání“ a komické výstupy, jejš
s ochoty přednesl výtečný komik páně Muškovy spo
lečnosti p. Rovenský, velice se líbily. Obecenstro
neustávalo v bouři potlesku a všechněm zářila radosf
a uspokojení s tváří. Po vyčerpání programu rJz
proudila se volná zábava s tancem. Obecně dostá
váno, že večer tento tím nejzdařilejším byl co vůbec
dosavadní zábavná salsona Dám poskytla. Vzdáráme
tento srdečný dík všem, kdož ku zjaru slavnosti té
přispěli! Ačkoli vstupné vybíráno nebylo a bmotného
užitku tudiž není, kyne zajísté tím hojnější užitek
mravní, jak z četných přihlášek nových členů patr
no. Mladá jednota naše čítá 87 členů činných a více
přispívajících. Schůzky konají se kašdé nedělo v míst
nosti spolkové, v nichž četba časových článků, rozho
vory, zpěv a slašné bry se pěstují. Knihovna vzro
stla na 160 svazků. Časopisy se odebírají: Katolické
listy, Obnovs, Časové úraby (6), Obrana práce (4),
Dělnické noviny (3), Slova pravdy, Kfíž a Maria

sptlek náš v stále živém spojen"—Zsešich: přízniveď
a Aobroditců zvláště uvádíme: J. MIL nejdůst. pana
opata Broutsov-kého, vdp. děkana Soboppla, vdp. pana
JospektoriřifřP.Čtvrteško, vdpp. R. Cibláře G. Pospíšila,
F. Khoata, p Váci. Sédia a jiné, kteří beď dary
beď knibami jednotu naší obmyslil:. Zaplat to Báb
všem| Kéš i na dále najde se hojně duší šlochotných

néma postupu ne poli křesťánského socialisma volá
me „ZdařBat“ | —

Z Litomyšle. (Dary) Jeho Jasnosť kníže pán
Albert Thurn-Taxis obdařili letošního roku mnohé
ze zdejších lidnmilných spolků. Také katolické 00
cislní jednotě dostalo se opět značného daru 60 zl,
za nějá J. J. vzdává vroucí díky. Mimo to obdarovali
jednota a sice pí. Joa. Taimanová č sl. a dp. Vásl.
Bek 6 zl. Zaplať Pán Bůh! —

Z Nemajova. V soahlasu s ústředním výborem.
„Národní Jednoty Seve é“ bylo pro vedení stá
vejícího a utěšeně zkvétajícího řezbářského podniku
„Národní Jednoty Severočeské“ v Dolním Nemajově u
Dvora Králové n. L, zapsané společenstvo s ručením.
obmezeným do rejetříka společenstev u c. k. krajského
souda v Hradci Králové zaneseno jest. Jilavní snahou
nového družstva bude, aby dobrou jakostí výrobků
svých, rychlou a levnou obsluhou zákazníky své co
nejlépe uspokojilo a dosavadní dobrou povésť zórodu
svého nejen udršelo ale i rosšířilo i naděje se, že ve
snaze své všemi vratvavpri lidu českého rovánov
bude. Dosavadním pánům zákazníkům vsdáváno vřelý

dík za podporu sárodu našema skytanou a prosíme,by nám | nadále příseň zachovali. Prosíce konečně,
by veškesé dopisy adresovány byly nyní do Dvora.
Králové n. L. kde obchodní záležitosti závodu s0
povedou, znamenáme se s úctou veškerou Český 
nik řesbářeký v Dolním Nemajově u Dvora Králové
zaps. spol. s ruč. obm. Dr. Jeřábek vl. r. Gatfreund vl. r

Ze soudní síně.
Porota v Hradci Králové.

- | První letošní porotní období,jež započalov pon

s lidu projednány, nevykazaje pronaše sensace chtivé
ublikum nic zvláště zajímavého. V pondělí odsouzen
l Čeněk Jénsa pro loupeša krádež na 4 reky,

v úterý pak mělose sodpovídati několikhochůs okolí
Broumova v stáří od 13—18 let z téhoá zločine:.

Hráli sí na opožnky“ Nejstaršímu s nich „Ráuber-hauptmannu“ Fr.Wernerovi vyneslo to 10letý žalář,
drahý Josef Koleřt dostal jako podřízenější loupežník.jen 7 dní vězení. .

Ve středu octl se před porotou Fr. Janóušebvulgo Gebert, 18 r. starý, ženatý, otec 3 dítek, p
slušný do Náchoda, maje se zodpovídati ze zločinu.
podvodu a saviněného úpadku. Historka aloužící sa.
podklad obžalobé, sběhla se následovně: Gebert byl.
se svoji manželkou majitelem menšího domku v Na-
chodě a sám chodil na práci do továrny. Na jaře
loňského roku snad.že chtěl brzo sbohatnoati, prodal
domek, rozdělil wese ženouo 400 zl., ješ ma sbyly
a převzal pootei Fr. Gebertori prodej piva láhvového
a prodej uhlí. Bylo to převzecíobchoda jen dle jmena,
ve skladištích nebylo totiž ani za haléř sboží. Zlá
tek byl však těžký tak, že vyčerpal všecku podnika—
voeť mladáho Geberta. Jmenovaný objednal kdyai
v letě od firmy bratří Schweits s Vratislavi 5 vagonů
vhlí na oplátky. Firma neznajíc blíže objednatele, do-
věděla se prostřednictvím jisté informační kanceláře,
že Gebert jest „dobrý.“ Informační kancelář mínila
totiž Fr. Geberta staršího nikcliv našeho obžalova
ného. Uhlí došloa Gebert, ač prodával jindy vagon
aš tři neděle, měl tentokrát za ten samý čas rozpro
dáno celých 5 vagonů. Firmě slíbil zaplatiti na prv
ního, kterého však dosud u Geberta nebylo. Násled
kem toho byl Geobert zašalován a st. zastapitelstvý
sbledalo vté véci sločin podvodu dle $. 197. poně
vadá Gebert skrývuje se sa jmeno svého otce, svého
otce, svého předchůdce, vylákal na firmé zboží 300js|.
převyšající a nic jí nedal. Mimo to kladlo se mu zm
vinu, že ač viděl, se závod jest pasivním, neohlásil
konkurs, čímž dopustil se přečinů dle několika jiných

tr. s.
Při přelíčenívymlouval se obviněný, že peníze

prodělal v"koních, v michá také si saobchodoval a

psk prý ho stála mnoho domácnost. Předaeda: VTjste stál mnoho; slyšte jak vás maluje městský út
ve vysvědčení, ješ vám bylo vystaveno! Ve vysvědčení
se praví Něe Gebert jest lenoch, pijaa, karbaník atd.
Obžalovaný diví se, kdo jim takovoa nepravdu mohl
donést. Po skončeném přelíčení byl obviněný vzdor
bystrému obhajování dr. Fischera uznán vinným
v celém znění obžaloby a vyměřen mu trest 15 mé

„síců těžkého žaláře zostřenéhokaždý měsíc postem.
Soudu předsedal r. s. s. Štola.: Kč.

Pojištěhí na život,
(Dokončení. )

Upozorňujeme, by každý, kdož ma starosti
blavně malé dítky má, hleděl těmto jiš i v nej
mladších létech vklady učiniti, nebo čím dříve
vklad se učiní, tím větší důchod vkladem poměr
ně nepatrným se zabezpočí. Nikdo neříkej, 00.
bych se staral již nyní o to, jak bude s ditétem,
které sotva se narodilo, aš dosábne 56 roků. Ne
bo, aš bude dospělým ať se stará o sebe, já také
se musel starati. To bylo by velice sobeckvrm.
Jednou se musí začíti s nápravou. Když nynější
pokolení se postará alespoň částečně, by badoucá
mělo zabezpečenější stáří, pak jistě že ten toj o
bytí nebade tak prudký a pomala opět klid a po
koj nastane. — Pamatovati tu sluší, řepěi. před



Ae atihnouti pojištěného v fétech dosti mladých,
má oa pak též nárok na přiměřenýdůchod a ten
můše mu z bonifikačního fondu býti zvýšen. Dále,
stibnouli osobu, ktará dítě pojišťaje, později neho
dy, může polovici vkladů učiněných za podmínek
$. 19. stanov vypověděti, při čemí druhá polovi
Čka zůstává dále ve prospěch pojišténého zabez

D4. :
———Cheeli někdo býti pojišíěn, jest potřeba sji,

stiti stáří, ořlelokno a ter Kuzjištění
pak těchto věcí postačí kterýkoliv úřední doklad
případně jednoduché stvrzení obecního a dachov
ního úřadu bex kolke, tak fe. zvláštních výlob
+ Um spojeno není. Rovněž tak ne se zasíláním
vkladů, nebo každému dostane se slošžních lístků
pro poštovní spořitelnu.

- Každý. komu blaho tříd, o které se hlavně
jedná není lhostejno a kdó pochopuje důležitost,

jakou by -mélo pro obecné naše dobro společen
ské úspěšné jejich vychování k samočinné péči
o vlastní budoucnost bade snažiti se, by známost
úslavy tohoto Comožná se rozšířila a mošné -ke
všem pronikla Pro tento účel psány jsou také

džyťtořáďky. Kéž by přinesly užitku.
Všecka Zšdouel vysvětlení podá ochotně a

bezplatně kancelář zemského pojišťovacíhofondu
olsaře Františka Josefa L v se (III), jehož i
všeliká tou dobou jiš ve všech důlošitějších mí
etech trvající jednatelství. Tam též vydají se na
»požádání obšírnější prospekty a přijmou se při.
hlášky pojišťovací. Jako vůbec, tak zvláště v této
příčině své služby pánům spolubratřím ochotmě
nabízíAntoaín Paulos, vikaristakathedrálního
-chrámu Páně v Hradci Králové.

| (Zasláno).
"Odpověďna agitační pokrokářskou

brožura „V bej!“
Divíme se té licoměrnosti pokrokové strany,

problašající se chvástuvě za výsadně upřímného
přítele lidu najmě délnického. Neboť: Kdyby po
krokáři upřímvě s lidem dělnickým smýšleli, ne
stavěli by proti oficielnímu kandidátovi dělnické
ma lékaře advokáty a advokátního ©koncipistu
dra. Štermherku, o němž dosud svět neslyšel, že
by co dobrého pro lid byl udělal. Namiuvil se
toho již na četných schůzích dost a dost, ale

jalové bovory nejsou prací. Řečníkůpla.
ných máme již dosti v mladočeskédelegaci, proto
nebudeme řady jejich ještě rozmnožovati řečníky,

ení mluví stále jen potřeštěné řeči s okna do. ce.

Kdyby pokrokáři byli opravdu přátelé svo

Body svědomí a mravního přesvědčení, ponechaliby každému, tedy i „klerikálům“ jejich přesvěd
čení a neprovozovali by ve jménu „pokroku“ bnus
«é řemeslo bídáckého tupení a osočování, kterým

povidačkami o nenáviděných klerikálech. Kdo mů
še oapsati, že u př. klerikalismus národy vykoři
-stil, aneb, Že světí děla na dělnictvo; kdo může

napal še ndp. biskup kralovéhradecký bude takév V.karii kandidovati, když přece jest známo,
Še mají biskupové virilní hlas na sněmu; kdo ta
kové blbé báchorky pravím může lidu namlouvatí:

jest buď daševní mrzák aneb drzý podvodník.
Strana pokroková bojuje se zbraní velmi špí

mavou, neboť neštítí se lží a vyžitkuje chytře i
blouposti lidské, ale přece vsdor tomu troufá si
blásati, že by „soamením hbaoby atížen byl ten
okres, ve kterém by svítěsil kandidát klerikální“.
Na to pravíme: Jak můžete vyjíti s máslem na
hlavě na palouk veřejnosti?© šádném klorikál
ním kandidáta není známo, še by byl se dopustil
věcí nečestných, defraudací, podvodů a ještě hor
žích věcí, že by byl národních sbírek zneužil a
še by snižoval zasloužilý stav učitelský na stav
sprostých pobertů. Taková znamení hanby vtiskuta
jsou však mnohým pokrokářům. I předácí jejích

“Poykali se často s lidmi pochybné pověsti. Tobo
aaši lidé nečiní. Za kandidáty naše, sa zástupce
Žeskéhvunároda, jeho práv, cti astatků. postavíme
anuže čestné, budeme volit za poslance muže
dobrého jména českého a vlastní cti vždy dbalé,
„mravně zachovalé, zajisté lepší kvality, než-li jaké
mámposkytnouti může příliš brzo ochátralá strana
hlapecko-pokroková.

Stoupencistrany křesťtansko-socážiníKI.
okresu.

(Zasláno.)

Svým p. t ctěným přátelům v Chra
dimesku 1 lavska!

Sepeal
proti stálým nájezdům protestantů spis: „Kde jest
reformace?“ Helvetský časopis „Hus“ se do mně
zle pustil, že jsem ve spisu tom dokázal, kterak

anté prots vší pravdě hlásí 6e k Husovi,
Jakožto stoupenci jeho, kdežto jiného učení se při
držují; pěti svátostmi pohrdli a dvě změnili, kdešto
Hus všech sedmi vymnával; mši svatou savrhli,
kdešto Hus jí i přes sněmu církevního
sloužil ; všecko veskra sa hříšné vyhlašují, kdešto
Hus šádal aš 6 svatost naprostou atd. Odpověděl

jsem jemu brosurkou „Kde je reformace?* A ta
zase dohřálajakéhosi neposeda,že mi v belret

|
ském listu „Hlasy se Sona“ co „mejpěkněji“ vy
padal, a mi „nevědomost anebo nepoctivost“ vy
čítal. Vydal jsem i protitomuto útočníku bro
žurku nadepsanou: „Klerikální nevědomosí anebo
mepoctivost“*), v které jsem jemu na základu ci
tovaných spisů historických dokáza!, že takzvaní
reformatoři o nichž on tvrditi se neostýchal, že
„bylí vesmés bobatýry (!) bezúhonných
maravů (!): byli muži mravů nejhorších, ježto
Kalvin vypáleno měl v rodišti svém potupné zna
mení pro němý či sodomský břích; i v Ženevě
mladistvého sluby svého neřestně užíval; a nej
méně 414 osob ukrutně utratil atd, že Zringli
sám přiznával se ka své pýše, svému ožralství a
hanebnému smilstvu atd., že Luther sám o sobě
napsal, kterak hoří v plamenech vilnosti, lenosti,
ospalosti, ožraletví; dvojženství dovolil; Desatero
za kacířství vyhlásil; broznou „selskou vzpouru
podnítil atd; atd. Nemoba proti udáním mým zhi
storie ničeho dokázati, po spůsodu u pastorů hel
vetských obvyklém vychrlil na mne celou spoustu
urážek. Nedivím se ubožáčkovi! Malinký hrnéček
brzo přeteče; a ten můj „přemčený a pfep: ctivý“
odpůrce je jen „maličkej !“ Ale jednou věcí mne
přece velice potěšil! Neboť tvrdí, že takové věci
„patří ma.... .“ a že třeba so jich dotýkati jen
„v dobrých jeleních rukavicích!“ Bravo, bravissimo
maličkej! Kdybych já byl napsal, že ti jeho „bo
batíři bezůhonných mravů“ — patří „na ..... ;

kavicích“ — takovýchto jich neřestí dotýkati se
má: co by tu bylo asi bluku! I poznávám s tobo,
že ten můj maličkej přichází k lepším náhledům;
« že,s něho může přece ještě jednou něco býti,
až vyroste. Nyní prý se o něho ovšem pokouší

gn nějaký fantas; ale to přejde! Prosím, kdyžněkde na potalce spatříte, potěšte ho, a po
raďte mu studenou sprchu dle methody otce
Kneippa. To utišuje nervů! A komu bude možno,
mně bo do Praby poslati: prosím, učiniš tak!
Milerád ae jemu odplatím. Vydává mne za pro
fessora dějepisu na université a posluchače dra.
Janovského a dle toho řídí své potapy. Prosím
pokorně vyveďte ho z toho jeho škodlivého bladu'
Jest-li snad počítal pro svou „učenost“ na nějaké
místopřivysokémučení,řeknětemujen,žev pří
čině této nemohu mu ničeho slíbiti, poněvadš pro
fessorem universitním — nejsem! Avšak, chce-li
ma cestě svého pokání vytrvati, mohl bych ho
přijati při svém kostele ihned, aby těm řádům
katolickým bližším byl, a snáze se ode mne po
učiti mohl. I slibuji mu, že jemu jakožto „mimi
strovi“ svému ovšem vždy blahosklonně nakloněn
budu, a nespůsobů jeho po napravení jeho více
krát nevspomenu.

Proto volám: Spuste duší, kde kdo! Amen.

Znamenám nejuctivěji
Th. Dr. Karel J. Řehák.

©) Vesměs k dostání v Cyrillo-Mcthodějském
knihkupectví v Praze za % sl. 40 kr., 10 kr., 15 kr.

| (Zasláno.)

Ohražení!
V předešlém čísle ctěného listu Vašeho přínášíte pod záhlavím „Jak rolník řeže rolníky“

správu, ve které sdělujete, že při echůzi hospo
dářako občanské besedy v Sedlici, ujišťoval pan
Kvasnička, že prý p. Loučný ze Řibska požádal
žida Bergra,aby rolníkůmnedávalzařepu 95 kr.,
nýbrž 80 kr. a projevujete přání, že by bylo žá
doucno, aby záležitost tsto řádně byla vysvětlena.

K vysvětlení záležitosti té problašuji pana
Kvasničku, kterého nemám to potěšení osobněznáti,
za drzého lháře.

Od doby, cn sušírna pana Bergra stojí, ne

usušil jsem ani 1 kg.čepy ve své aušírně. Neměljsem tedy tea nejm zájem na tom, abych
s obledů komkureočních o měco podobného pana
Bergra žádal. Že jsem tak nenějnil z pouhé zlo
myslinosti, abych tím zájmy stavu rolnického, ku
kterémuž sám patřím, poškozoval, doznám snad
kdo mne jen poněkud zná.

Mimo toho není pán Berger žid, nýbrž křesťan.
Myslím, že prohlášením pana Kvasničky za

drzého lháře, bude záležitořhla vysvětlena a jestli
že by se pám ten tímto prohlášením cítil býti na
cti urašeným, nechť zaopatří si Ode mne zadost
učiační, jaké za dobré uzná.

Josef Loučný
ze Řibska.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbátský v Praze.

Dilny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
Zaslanásocha P. Marie Loerdoské oje

skyní a konsolou jest velice přiměřená,takže
jsem já, jakož i osadníci a všichni kdo ji viděli
nad míru spokojeni se zdařilým provedením a Vám
velectěný pane tímto jménem ovýma mých osad

níků ný dík vyslovuji. S dobrýmsvědomím
©
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a rád badu mocictěnou firmu Vašívšadeodpo

Prosatím ještě jednóu díky vzdávoje znamél
Dám se v úctě oddaný

P. Josef Hlavsa, farář.

Chomutice, 16. srpna 1895.
——— n

Listárna administrace.
K. J. Jičín. Do konce března t. r. — F. J.

Weimar, Amerika. Předplatné končí 31. prosince t. r.

Listárna redakce.
Žádáme pánů dopisovatelů a čtenářů našich,

aby nám hned po volbách volitelů oznámili, kteří
ové byli za volitele zvoleni a jakého jsou politic

ého a náboženského smýšlení. — Zároveň žádáme,
za rychlé zprávy o působení a životě ve spol
cích křesťansko-sociálních.

Sníh jako peřiny. Denní zpráva pod tímto titulem v čísle 99. „Obnovy“ uveřejněná netýká se
arciť vášených občanů s Předměřic, pánů majitelů
statků č. 109 a č. 66 ale jejich jmenovce beze statků,
který v růžové náladě bezstarostně ve sněhu se prospal.

Mnohé depisy jeme pro nával látky odložil do
příštího čísla.

©

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 6. února 1897. 1bi.

pšenice sl. 6.35 až 640, šito sl, 5.10 až 5.40, ječmen
sl. 4— až 4-50. oves zi. 286 až 3.—, proso sl. 6:10
—my, vikve sl. 5.— až 5-20, brách sl 8 — aš 860
čočka sl. 11-50 až ——, jáhly sl. 9.— až 0 —, krap sl.
8-— až 21-—, bramborů zl. 1:80 až 2-—, jetelového 60
mínka červeného zi. 80- — ež 82-—, jetelového semínka
bílého sl. 28-— aš 80.—, jetelového semínka švédského zl
34-— až —-—,mák si. —— až ——, olejky sl. ——
aš ——, lněného semene zl. 6— až —-—, 100 kilogr.
žitných otrub sl. 5-50 až —-—, 100 kg. pbeničných otrab
sl. 8-—aš ——, 1 kg. másla čerstvého si. —90 až —.96,
1 kg másla převeřeného sl. — — až ——, 1 kg. sádla vo
přovéhosl. —80 aš —— 1 kg. traroha 14—16 kr,
1 vejce 8 a půl kr., 1 hektolitr cibule sl. 1-— až 1-20,
1 kopa růsné zeleniny si. 1:25 až 1:40. — Na týhudní
a obilní trh dne 25. ledna 1897 odbýraný, přiveženo
bylo: hektolitrů pšenice 298, žita 318, ječmene 100,
ovsa 182, prosa 7.

>
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K vedení domácnosti

doporačoje se mladá, bezdětná vdova, výborná
kuchařka, obeznalá velmi dobře ve všech domácích
pracech.Nároky skrovné, nastoupení bned. Nabídky
pod „M. N.“ insertní kanceláři „Reklama“ vHradci
> Králové.

OOO0O000000000000000000Poe8okne
„Časových úvah“

vyšla čísla:

L. Náš program.
2. Radikalismus a klori

kalismus.

3. Encyklika Lva XIII
O otázce dělnické.

4. 0 ultramontanísmu.

5, K příštím volbám.

»Časové úvahy« uveřejňují pozoru
hodné prácenové istarší, aby vnikly
do nejširších vrstev katolického lidu.
Obsahují průměrně 2 tiskové archy a
prodávají se jen za cenu výrobní.

Celoroční předplatné i s poštou
so kr., jednotlivá čísla stojí 4 Kr.na
4 výtisky pátý výtisk zdarma a franco.

PKS oěodké
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| Jan Tuček, |
E továrnanastavbuvarhana harmonií
| w Kutné BHoře. R
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Vydavatťtelstvo:
Politické družstvo tiskové v Hradci Kr.

Veškeré zásylky, dopisy a předplatné adrecujteš

ObnovavvHrad Král.
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Jednotuvé číslov místě 7 kr., poštvu 8 kr.

Mistnosť redakoe:

V Hradei Králové, Velké náměstí č. 84. |

Eraktická příručka
pro veledůstojné duchovenstvo:

Úoustavný přehled
zákonů a nařízeníobčanských
o působení orgánů církevních
ve škole obeoné a měšťanské.

Na základě pojednání
Dra. Antonina

uveřejněného
v Kalendáři duchovenstva českosl. na r. 1004

obšírněji zpracoval
Dr. JOSEF MRŠTÍK.
Úea 1 sl, stran 194.

Eoo

Spis tento schválen a od čen jest všemi nejdůst.
Ordinariáty v Čechách. TéžodbornéčČasopisy české

přísnjvě jej poseudily a ojporučřty,
Ctěné objednávky vyřídíjedině

Prof. Dr. Jos. Mrští
v Hradci Král.

“
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na skle

L EAROLBrno.
Odborný závod
pre malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

censmi vyznam.

Rozpočty,náčriky atd.
Jakož | veškeré rady

odborné tdarma.

ekk r
nou sv. Jana, idei.králové

kamnářských
a malířských

v novém diecésním spolkovém domě „Adal
bertinu“ v Hradci Králové. Konkurs se
vypisuje do dne 23. února t. r. a do podmínek
lze nahlédnouti v místnostech spolkových

v Hradci Králové číslo 3, velké náměstí,
kdež budou ode dne 1. února do 16. února

prací malířskýchmá se dáti malířůmmístním
přednost.

O V
v Hradci Králové, 28. ledna 1897. dovolujídi setivědoporulli

Dr. Alole Frýdek, Boží hrebyseslohemkostelůsouhlasné.říše

předseda. vécestyv relictu řezanénrých ach. Becky
Dr, František Šhulo,| 2 zlacenépádě„Vakříšení“.Fetogralieanákresyjsoukdlapoaici.

Vhlubokéúctěoddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod 'řesbářský s sochařský

SvPraze.
Písárna a dílay na Letné 612—VII. Sklad Eliš

čina třída č. 24.

Ludvik Nejedlý,
dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v H“adci Králové

odporačaje svůj atelier k provedemí všech de
korativních

Hoseoooooooo0o00000000

nyříkací vosk
na podlahy

do tanečních síni
nabízí nejlevněji

Josef Pilnáček
továrna

na ovíce mýdla a voňavky
-| Hradci Králové.

Mo%000000000000000000000
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SI> Vlastnívýrobu“N

vlněných látek maleb kostelů
z čisté ověi viny při trvanlivé malířskétechnice.

doporučujemnapodzimní a zímní obleky, haveleky
a kostelní sukna

IGNÁC STRÁDAL,
Provádím malby od jednoduchého aš do

uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové.

, „1 Aveé onkoniokýv P Bol n Návrhy ve slohu stavby.kostelase na
ysnam na semské jutilejní výstavě v Prase P. áníochotně vypracujía rozpočty loží.

medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát. požádán VTPMÍ před
medailí brons.

Vzerky zdarmaa ranke.

v > xPoděkování
p. Monsg.Boh, Haklevi, bisk. vikářia děkanu,pp. kapl.Melichovi a Hynkovi,
p. katech.V. Fayksovi, p. ThDr. J. rštikovi; p. Jr. Řagbrtoví, farářiMiletín
skému, p. J. Yítovi, faráři Jeřickému,slavnýmspolkům: Vesmě, Dalibéru, Bati.
boru, Cyrillské jedmotě, spolku červ. křiže a divadelním ochotníkům
ctěnámupěveckému sboru zdejšího chrámu Pámě, ct.kapelep. Krejčího,
váženým rodinám: Čermých (p. řiditele) zde a Moravcevých v Kutné Hoře, a
vůbec všenf, kdož soustrast svou nad. úmrtím naší milované manželky, -matky a neteře

BOŽENYPILAŘOVÉ —
at darováním věnců čí účastenstvím při pohřbu neb jakýmkoli jiným způsobem nám
projevili.

Srdečnýdík též p NUDr. Fr. Kofránkovi sa obětavéléčenípo Čas
trápné nemoci.

v Hořicích, dse 4. února 1897.

P.F. Bárta, farát, Marie, Č. Pllař, Hidkůra,
strýc. . dosra. manžel.

á,B. Bártov (m

CHAWANOWKOGAWawew |



n Číslo 101.

»Sobázavo vaVe,Joonith
Vnedělí dne 14.únorapo S. hodiněodpol.

hostince pana Jos. Šolce, které se účastnilo přes
800 účastníků z farnosti velkojesenické, českoska
Jieké, jásenské a s nejširšího okolí. Okolní dp.
dachovní, učitelové, starostové obeí a nejváženější
občané byli přítomní.

-Voličůmpáté kurje vši pana kandi
dáta poslanectví vp. P. Rudolfa Vrbu, místní dp.
farář a předsedazáložny, P. Václav Uhlíř, něko
lika srdečnými slovy, a požádal pak přítomné,
aby si zvolili předsedu, poněvadž jest to veřejná
schůze volební. Za všeobecného souhlasu navržen

jevenou, sdélil, že od strany křesťansko-sociální

Králové Hradec, Nechanice, Č. Skalice, Nové Mě

dulnice, Chrudim, Nasavrky navržen vp. kaplan
Rudolf Vrba, osvědčenýspisovatel národoho
spodářský, pisatel přečetnýchnárodohospodátských

v celých Čechách saámy jsou. Ná to udělil slovo
penu kandidátovi. „M

Vp. Rudelf Vrba pravil na to v podsta
tě: Velectění pánové! Zavítal jsem mezi Vás ja
kožto stoupenec křesťansko-sociální strany. Jsme
strana dosud mladá, která pouští poprvé doboje.Staročešisedrželiv pa ( doběv posa
nežijí. Jsou tu pak Mladočeši, a dále jejich od
chovanci, pokrokáři a socialisté, a jsme tu konočně
my, křesťanští sociálové.

My chceme, aby lidská společnost se orga
nisovala na zásadách učení Kristova, na zákla
dech jeho desatero Božích přikázání; chceme
abychom žili spravedlivě, nejen sami, ale též vůči
jiným. Úkol náš jest zde práce ve prospěch obec
ného dobra.

Společnost lidská třídila se vždy sí, se
jména, když se více vyvinula. Naši předkové byli

p" >
FEUILLETON.

Kdozaložilastaralse oosvětua
školy v ČecháchT

Sociálně demokratický najatý řečník a s od
puštěním také redaktor Svěcený v nedělní
schůzi v Sokolovně zle řádil proti měšťákům, vy
týkal jim zabědnělost, nevzdělanost i neupřímnost,
sám však svou řečí dokázal, že je sice veliký hro
motluk bubou, rozumu že je však velice zabed
něného a obmezeného, mravů že je sprostých
a způsobů ne-li bulvátských, tedy aspoň přepřílíš

brubých. O křesťanských sociálech pravil, že mají
nejméně na to práva křesťanské zásady uvádět
v.život, poněvadž prý se devatenáct set let o ně
pestarsli; měli prý je pouze v knihách, ale ne
v srdci, a neuváděli je v život, Mají prý pouze
reskci a zpátečnictví na svědomí. — Veliký ob
bájce židů a sociálních demokratů jest nejméně
povolaným mluvti o věcech sociálních a kultur
ních, neboť k dějinám kulturněhistorickým patrně
ani nepřivoněl. Naučil se jen sprostou odrhovačku
lí a pomluv, kterou alliance israelit svým nár
deníkům z tábora sociální demokracie napsala.

Kdyby p. Svěcený znal něco více, než

zřívání, tedy by věděl, že katolická církev to byla,

n zrušila lidské otroctví nejen v bývalé světovídné říši římské, ale kdekoli později nabyla vlivu

Ve středověku dopomohla k vlivu živnostenské de
mokrecii proti oligarchii, a když za Jiříka Podě
bradského, Vladislava, Ludvíka, za Kalvína a Lu
tra začaly útisky stavu selského, byla to jedině

lidské důstojnosti a existence nižších stavů.
Nehledě k fomu, še od počálku zavedení

v dávných dobách
ským. Teprve zakládáním měst počala se třídií
práce taěsť a venkova.

Zpočátku byl lidselskýsvoboden,cožtrvalo
do jisté míry af du dob Husových. Pak ale za
čalo panstvo obmezovati lid, zavádělo člověčenství
až pak Lušher hově panstva zostřil feudalism.

Následovala selská povstání (v Čechách před
bitvou bělohorekou i po ní), pak velká franeouz
ská revoluce, která způsobila ve společnosti lidské
veliký převrat. Rolník stal se sice svobodným, ne
odvislým od panstva, ale brzy se stával zase od
„vislým od kapitalistů.

Stav řemeslnický za nynějších neblahých

poměrů hospodářských rovněž hyne. Za takovéhotoy hříchem, aby nynější poměry měly
trvati i nadále.

My křesťanští sociálové vystupujeme s urči
tým programem a zásadami, které vítězí v Ně

Jaké požadavky máme ohledně zachování
stavu rolnického? U nás v Čecháchje na900 000
zemědělců, jichž nemovité jmění se páčí na 1600
milionů lidí.

1. Zemědělský stav jest tedy v Čechách vel
svém

statku udržel, aby sklídil plod práce své. Žádáme
proto především, aby rolník český měl právo na
domácím trhu své věci prodati.

Dříve chránili českého rolníka celní šraňky
před cizozemakou konkurencí. Dnes zaplavuje trhy
naše nejen obilí uherské s beze cla vpašovaným
obilím rumuoským, bulbarským a Srbským, ale

ano z trbu vypuzují naše české obilí. Odkud má
potom bráti rolník na daně a běžné výdaje, když
nemůže vlastní obilí obstojně prodat? Stát musí
rolaíka nezbytně chránit, aby mohl těžiti a žíti
s práce své, musí učinit v celních a obchodních
smlouvách opatření, aby na našich českých obil
ních trzích nemohlo se cizí obilí levněji prodávat,
než naše obilí.

Třeba také zlevnit dopravní poplatek na
dráhách pro domácí, rolnieké obilí jednotnou, la
cinou dopravní sazbou. V Uhrách těží stát z I
(ROO
křesťanství v zemich českých stareli se pouze
biskupové, kapituly, kláštery a faráři o zařízení
škol a vzdělání v Čecbách vůbec, ochledě k tomu,
že Očko z Vlašími a Arnošt z Pardubic mají
hlsvní zásluhu o zřízení vysokých škol v Čechách,
tedy po strašné 3oti leté válce byli to opět kato
ličtí kněží, kteří se starali o vzdělání lidu.

„Nadanějšíhochy připravoval kněz sám na studie.
Protože byly platy učitelů pranepatrné, kladly

se na jejich vzdělání ty nejmenší požadavky. Zá
dalo se, aby znal trochu číst a psát. Kde nebylo
učitelů a farnost byla veliká, obmezil se farář
více méně na vyučování náboženství. Děti vy
učovány v řeči mateřské, v městech vyučovány
byly místy též němčině.

Nebylo tedy národní školství v Čechách a
na- Moravě úplně zanedbané; škola bývala skoro
při každé faře anebo aspoň v každém městě a

stupni. Učitelských ústavů a určitých pravidel,
kdo má školu zařizovati, vydržovati, učitele ne ni
dosazovati a dozor nad vyučováním vésti, nebylo
žádných,

Učitelé, neznajíce sami mnoho, nemohli ta
ké moobému dítky vyučovati; ne v každé škole
vyučovalo se telidy vzácnému umění písařskému,
sotva čtení a počítání ledabylo bylo pěstováno.
V ohromné části těchto škol, jak již pověděno,
nedostávalo se též učitelů; musil tudíž vyučovati
dítky a mládež odrostlejší — svobodnou chasu —
farář, když mu zbývalo času, tedy obyčejně v ne
děli a svátky po požehnání. Protože ve mnohých
farnostech a osadách ani školních budov nebylo,

kterého souseda v obci, a nebylo-li dosti postran
ně, tedy třeba ve stodole, aby na tomto křesťan
ském, a školském cvičení též dorostlejší podílu
bráti mohli.

Vláda tehdejší se o národní a vůbec o skol

Ať tedy i Rakoaskéamíží taršty. Unás patří drá
hy ovšem z malé Máta, a větším dílem ka
pitalistům. Naše mají cenu 1500 milionů
zlatých, a nesou 80 mil. ul. kapitalistům úroků.

2. Dále je potřebné vyvasení dluhů posem
jch. Rolník je osvobozen nyní od roboty, za

to ale podlehl finančním baronům. Dluhů sh"valo jmenovitě po velkém krachu vídeňském, kdy
se jich nadělalo až přes 200 mil. zlatých ročně.
Později suma každoročních dluhů cice klesala ale
ještě nyní jich na 90 milionů slatých přibývá roč
ně. V Cechách přijde nyní na každý čtvereční
kilometr 24.000 zl. dluhů, na Moravě na 26.000
zlatých, v Bukovině jen asi 3000 zl. Čím úrod
nější je tedy kraj a čím větší ceny pozemků, tím
větší je také smdluženost.

My křesťanští sociálové chceme, aby rolni
cký majetek byl nezadlužený, aby přestaly exe
kuce. Tu bude ovšem třeba dluby pozvolna splá
cet. Mnohá úleva dá se docíliti konversí dluhů na
nižší míru úrokovou, mnoho může učinit také rol
nictvo na zachování svého stavu samo. Jedna
z hlavních příčin velké zadluženosti je také zaji
sté ta, že všem dětem ze statku dle práva řím
ského se vyplácejí stejně velké podíly, a že tak
dítě, které statek po: rodičích přijímá, přejímá ho
přiliš zadlužený. Chceme-li docílit nápravu, musí
me pozměnit právo dědické. Kdo statek přejímá,
ať má též právo na větší podíl. Aby usedlost za=
chována byla rodině, musí se ostatní dítky omezit;
dobro celku musí býti podrobeno dobru jednotlivce.

Třeba na statcích umořovat dluhy každoroč- *
ními spiátkami a tu musí býti ovšem dluhy nevypo
věditelné. Třeba utvořit kmenové statky, třeba
zavésti nedílnost selských statků a zakázat par
celaci buď docela, anebo obmezit ji na míru ne
zbytnou. U nás drobení statků rolnických úžasně
pokračuje. Rozprodané narcely přecházejí nejvíce
do rukou kapitalistů a velkostatkářů, kterým je
malorolníci sami nabízejí. Protož budiž stanoveno,
aby Belský majetek přecházel jen do selských
rukou. Převod selského majetku má býti jen za
jistých výminek možný. Když na př. jest statek
velký a může dvé rodiny uživit, budiž to přípust

ství pranic nestarala a zůslavila péči o né zcela
vrchnostem a duchovenstvu. Vláda také neměla
pražádného vlivu na dosazování a sesazování ná
rodních učitelů, na jichž vydržování ze zemských
daní nebylo lze vůbec pomysliti.

Teprve, když Marie Terezie vypudila ze ze
mí českých Prušáky, povšiml si úplně zanedba
ného školství národního nejprve moravský sněm.
»K většímu rozšíření jediné spasitelné svaté ka
tolické víry uznali moravští páni Stavové za ne
zbytně potřebné aby, protože mnohé farnosti jsou
příliš rozsáblé, a tudíž v každé osadě každého
svátku a každou neděli nemožno jest katechismu
učiti; dále protože mládež jest příliš těkavá a
nepozorná a tudíž věci jednou slyšené hned chá
pati a zapamatovati si nemůže, v každé obci způ
sobilí a ve věcech víry dobře obeznalí mužové
dosazováni byli a takto k tím důkladnějšímu obe
známení se lidu v článcích víry nápomocni byli«.

[ uznali dále páni moravští stavové, aby
kde dosud vrchnost neb obec má právo učitele
dosazovati, toto právo jim 1ina dále ponecháno
bylo; obce však a vrchnosti byly příště zavázány,
aby přijatého učitele vždy k představenému du
chovnímu neboli faráři ke zkoužce poslali, tak
sice, že kdyby duchovní správce presentovaného
mu učitele za schopna k vyučování neuznal, ji
ného schopnějšího kandidáta učitelství k přezkou
šení a potvrzení mu poslaly.

Pro případ, že by mezi farářem jako exa
miaatorsm a oním, komuž právo dosazování uči
tele by přislušelo, ohledně provedené zkoušky
jisté neshody povstaly, ledy v tomto případě no
vě dosazený učitel měl od biskupské konsistoře
zkoušen a dle jejího nálezu buď approbován nebo
reprobován býti«. (Snesení sněmu z r. 1748.)

Podobně jako moravský sněm, upravil též
český sněm roku 1750 postavení učitelů. Dle toho
učitel byl vrchností nebo městským magistrátem



Bo. Rovněž, když přijde do jiných rolnických ru
koa, -i se pro posavadaí majitele naprosto
déle udržet nedá.

Rolnické statky jsou obtišeny také velkými
břemeby poplatkovými i daněmi. Pozemková daň
jest sama sebou nespravedlivá, v jednotlivých zo
mích není také stejná. —

Daně přímé i nepřímé úžasně utoupají.
Roku 1873 obnášely 399 miliun

„ 1895 —„ 670 „
» 1897 obnášejí 692

a mimo to vypůjčil si stát 60 milionů; začíná to
dy dělat opět dluhy, které bývalá pravice byla
odstranila :

My křešťanští sociálové chceme, aby stát
mobral tolik z výtěžků rolnické práce. Atplatí ka
ddý daň z příjmu na veřejné vydaje dle svého
skatečného majetku (a ne tedy také ze sumy,
kterou jest rolník na statku dlužen a s které musí
věřitelům platit úroky). x

Daně ať se platí vůbec stejně, jakz majet
ku nemovitého, tak movitého. Jmění kapitalistů
jest třikrát tak veliké, jako rolníků, obnášíť 4300
milionů, z něhoá berou kapitalisté 160 milionů
zlatých úroků, aniž by z nich daň platili, Jméní
drah (akcionáfů atd.) se páčí na 1600 mil. zla

jo z nichž plyneroční příjem přes 80 mil zl.yslové akciové podniky mají cenu 1500 mil.
sl. a velké výnosy. Ať proto akcináří, kapitalisté,
majetníci papírů platí daně, které jsou jejich přij
mům přiměřeny. Pak se jistě rolníkům a živnost
níkům na daních a poplatcích uleví a rolníci bu
dou moci něco též uspořit a přiměřené dědičné
podíly platit. . :

Kde není velkých záložen a levný úvěr
usnadněn, tam po.pobvu také Raiffeisenovy zálož
DY, z nichž na pezbytné potřeby bude si moci
rolník levný kapitál vypůjčit.

Veškeré naše požadavky nebyly by věsk
možny, kdyby je měl prováděti jedině rolaík neb
řemeslník jedvotlivý. Každý rolník z trpké ska
šenosti ví, jak velkou moc nad nimi provozuje
kartel enkrovarů, Rolník jednotlivý jest proti je
jich obrovské moci malomocný. Ať se tedy proti
nim veškeré rolnictvo sorganisuje, ať postaví or
Ganisaci, moc proti moci. Slabší ge musí združit,
mají-li dojíti pomoci. SAť se tedy združí rolníci v
okresní hospodářská a.

Úlohou těchto rolnických společenstev bude
opatřit jednotlivcům rychlý a levný úvěr, bdít nad
prodejem a změnou selského majetku, aby tento
nepřecházel v ruce neroloické a židovské. Spole
Čenstva usnadní výhodnější prodej a koupi, spíše
si vymobou vojenské dodávky, takže nebude pro
rakooskou armádu třeba ruského ovsa, seno, slá
mu, obilí (mouku atd.) rolnická společenstva do
dají eráru zajisté také zdravější a levnější, nožližido
vští dodavatelé, lépe budou rolníci na tom, pak-li bude
Jejich důvěrníkům svěřován odhad škod požárních
a živelních, společenstva roloická opatří si také
lepší chov dobytka, zařídí si lépe společné špíchary
a opatří vůbec své potřeby vhodněji, než li jim
to mohou učinit drazí rádcové a překupníci

„ Strana křesťansko-gociální bude také svědo
mitě dbáti osvětových potřeb rolnického
lidu. Aby lid mohl výhodně na svém statku ho
spodařit, aby mohl účelněji upravit své tivnosti,
pole, chov dobytka, třeba mu co nejlepšího od—————-0ÓŤ!U
presentován faráři nebo biskupské konsistoři po
předchozí zkoušce ku schválení a jestli tohoto
dosáhl, tedy byl teprv na uprázdněné nebo nově
zřízené učitelské místo dosazen; avšak vrchnost
byla ještě následkem císařského dekretu ze dne
22. září roku 1749 povinna napomenouti nového

učitele, aby místního faraše ctil, si ho vážil a jeho
poslušen byl. Farář měl, pokud se týče úřadování
a mravů učitele, první iostanční právo a mohl
po případě učitele i úřadu zbaviti, jest-li se proti
duchovní pravomocnosti byl prohřešil.

. Týkalo-li se provinění učitele necírkevních
věci, tedy neměl ho farář práva trestati, nýbrž
musil požádati vrchnost, aby proti provinivšímu
se učiteli zakračila a jej buď napomenutím anebo
sesazením trestela. Totéž právo obdržely r. 1750
vrchnosti, když by se učitel proti nim samým
byl provinil anebo jakékoliv neplechy byl spáchal.

Oproti více než stoletému úplnému zane
dbání národního školství znamensla tato opravná
nařízení značný pokrok k lepšímu, že však národní
školství již tehdy národu k tak velikému prospě
chu nebylo, zavinily současné germanisační pokusy.

Gymnas:a a university v Praze a v Olomouci
byly latinské; šlechta, úředníci a lepší třídy mé
šťanské libovali si -v němčině. Císařovna Maria

Terezia nařídila král, reskripty r. 1747, 1763
a 1765 aby při stejné kvalifikaci dávala se před
nost úředníkům českého jazyka znalým, ale proto
přece mnoho úředníků jazyka lidu neznalo.

Současně rozkazovala císařovna, aby záro
veň se všady pomyšlelo na větší rozšíření řeči
německé. Z té příčiny kázala císařovna, aby na
místě odstupujících a vymírajících učitelů -byli
příště za učitele dosazováni lidé, kteří dokonale

piaritských, jakož i ve veřejných ústavech sirotčích
měli se žáci v němčině co nejvíce vzdělávatí.
(Dvor. dekr. ze dne 23. února 1765.) (Dokončení.)

borného vzdělání. Školské vyučování mělo by se

tek upravit prakticky a přiměťeně jejich budou

učí proživot, ať se zdokonalí ve vědění hospo
dářském, kde převládá život rolnický, v krajích
průmyslových a obchodních ať 60 zase hledí více
Ba potřeby stavu řemeslnického a obcbonického.
V pokračovacích školách aťse pak poskytse
mládeži zdokonalení pro by životul.

Křesťanátí sociálové úbtějítéž, aby školy
roztříděny byly dle Vyznání a národ
nosti. My vůbec choame vždy přihlížeti ku všem
potřebámobyvatelstva. Žádoucí je lepší upra
vení výměnku a saopatření pro stáří: ta
přednosť dáváme zaopatření naturálnímu před dů
chodkovéma u různých soukromých pojišťoven, při
nichž dvě třetiny výoosa shrábnou kapitalisté a
pojišťovací agenti a pouze třetinou musí vzítí sa
vděk pojištěnci. (Chvalaou výminkou tu činí zem
ský pojišťovací fond císaře Františka Josefa.)

Dále žádáme opravu domovského zá
kona v rozsáhlejší míře, tak aby již pěti.
letý pobyt v obci stačil sám sebou k nabytí
práva domovského. O obyvatelstvo ať se starají
ty obce, které z jeho práce a výdělku berou uži
tek. Nyní roste neobyčejně lidnatost měst, která
opotřebují dělný lid, pak ale v případa je4do in
validity pošlon jej do obeíl příslušných, hlavně
venkcvských. Těmto třeba úlevy, místa průmyslová
aťplatí,codleprávaaspravedlnostinaněpřipadá.

Lepší výchova a kázeň mládeže jeet nezbytna.
Rolníci a řemeslníci vědí nejlépe, co vymojí teď
s čeledí a se svými pomocaíky.

a zrušeníterminovóhoobilníboobchodu,
s něhož tyjí jen židi, kteří nepracují a nesejí, a
přece velký zisk na úkor (ka sklidí, jemař
ceny obilní dolů ženou.

Zájem rolnictva velí nesbytoě úlevu vo
jenských břemen. Vydržovánívojska stojí

přílišné peníze a ubírá pracovních sil hlavně rolpictva. Ta jsou různé úlevy možny.
Rolnictvo bere také zkázu drahým a zdlou

bavým soudnímřízením.Žádáme laciné,rychlé,
veřejné soudní řízení, přiněmž by soudce
poctivě a prospěšně rololkui dlužníkunapomáhati
mohl k dosažení jeho) práva. Při drahém oynějším
písemném řízení tato možnosťsoadci dána nebyla,
neboť on byl při rozhodování vázán jen na prů
vody a důkasy, kteró si strany bez jeho zakro
čení sehnaly.

Křesťanští sociálové žádají obmezení výčepu
a prodeje kořalky, odejmutí její výroby a prodeje
židům, žádají, aby pijácké dluhy nesměly býti
exekvovány, neboť potom výčepník přílišhorli
vému příteli lihovin nepočká, ale nalóvatibude
jen za hotové. Strana naše chce vůbec v každém
obledu chránit zájmy voličů a chrániti je před
všelikým vykořisťováním.

Tento program vp. Vrby přijat byl s hlvé
Doua všeobecoou pochralon. Pau kaadidát mluvil
za Dapjaté pozornosti přespůldruhé hodiny.

Na to redaktor Fr.Stábl vyložil, proč sří
zení křesťansko sociální strany 80 stalo žádoucím,
neboť dosud praktické potřeby obyvatelstva byly
zanedbávány. ©Podány byly sice na sněmu
i na říšské radě celé stohy návrhů, ale na
jejich uakotečnění se obyčejně ani vážně nepo
myslilo, takže pro s1mé mluvení a politisování té
měř nic prospěšného se neprovedlo. Řečník po
svítil si na praktiky parlamentární, nesprávné je
jich vylíčení v novinách, čímž se obyvatelstvo o
pravém politickém stava hrabě klame. Dále pou
kásal na důležitost majority, neboť jen majorita
má vlív na zákony, rozhodnutí a subvonce, kdežto
oposice, nemá-li za účel utvoření nové prospěš
nější majority, voličům pranic prospěti nemůže.
Kalich utrpení musili též nynější poslanci vypíti
až na dno. Snahy, aby se dostali do většiny nám

příznivější, budoupodporovaě voličové nejvícetím, pak-li voliti budou za poslance muže odborně
vzdělané, poctivé, rozvážné, konservativní, neboť

říští většina bude se skládati z kooesrvativců,
atolických, pro semskou samosprávu, foderalistické

přetvoření říše a pro národní rovnocennost horu
jících. Muž vědění tak vzácného jako jest vp.
Rudolf Vrba bude zajisté národu českému
ke cti i ku prospěchu. Řečník mluvil za blučného
soublasu skoro hodinu.

Také předseda schůze, dp. farář Václav
Uhlíř vřele odporačil příštím volitelům kandidáta
vp. Vrbu, chvalně známého odborsíka v otáz
kách národohospodářských.

Kandidaturavp. Radolfa Vrby, kaplana
v Průhonicích, byla na to přijata. Z více než 300
přítomoých hlasovalo proti ní pouze 6 občanů je
diné obce, která volí jednoho volitele. Avšak i ti,
v následujícím na to přátelském rozhovoru pro
hlásili, že se jim vp. kandidát a jeho program
zamlouvá.

Do voličské schůze ve Vel. Jesenicích do
stavil. se také socialistický kandidát p. Štěpá
nek s několika socialisty z Č. Skalice. Avšak při
takovémto smýšlení voličů netroufal si ani
mloviti. Jeho přítomnost zůstala také úplně ne
povšimnuta.

Odmítnuti smíru.

| (4) Dr. Rieger, — „vážený i umnohých od
půreů — vůdee drahdy ajednoceného národa, po
kasil se o kompromis čili smírnou smlouvu se
stranou mladočeskou. Po kompromisu na radnicí
pražské, jehožto výsledkem jest volba starosty se

strany mladočeské, bylo Pro dalo očekávati, že6e emír podaří, a to tím „ aniť dle správ vo
řejných listů, někteří ku straně mladočeské so
hlásící k sm'ru naklonění byli, jako dr. Herold,
dr. Čelakovský a dr. Podlipný. Smír však od
mítnut! Bylo prý dru. Riegrovi odepsáno, že si
strana mladočeská bére za vodení politiky všecku
z odpovědnost na sebe. My se masíme, při
zaati k svéma náhleda, že totiž ta „zodpovědnost“
národu českému pramálo prospěje. Kdvš se pro
testanté v Čechách s Ferdinandem IL smlouvati
nechtěli, napomínal je český bratr Karel starší ze
Žerotína zajisté s rozvášné lásky k vlasti obávaje'
Be ran, kláré by na království české přijíti mohly,
kdyby ae s panovofkem Tádně vyvoleným a koru
povaným do boje pustili a hazardní tu bru pro
brali. Neposlechli.. „Vzali taky zodpovědnost na
sebe.“ A co měl národ český? z té odporědaosti?
Neslýchanou pohroma, smrtelnou chorobu.

Tak učí nás dějepis, ten — prý — ušítel
šivota, od něhož se však tóméř nikdo neuší. —
Nadělá-li strana, která bere odporědaostna sebe,
osudných chyb, co mám pomůže ta její odpo
vědnost? Zunízí,a kdo bude bojiti rány mároda?
Její odpovědnost neubojí aoi jedinou.

My, kteří hájíme rozhodně zásada, že národ
nižádný síla svou nezachová, nebade-li jeho život
spočívati na zákonech Božích, jak je oblásil Kri
stus, my v tomto odmítnutí smírné smlouvy, vi
díme i odmítnutíkonservatisnu —křesťanství.

Pánům, krom jejich poslaneckých mandátů,
jest nejdraším statkem jejich liberalismue,
česky krásným, ale jemu nepříslašným jménem
svobodumyslaosti ozdobený. Pánům se nelíbí roz
bodné veškerý život národa pronikající křesťanství,
obzvláštěne katolické křesťanství, které
se potupně klerikalisnem nazývá.

Nuže! 1 o straně „svobodomyslné“ budou
psáti déjiny. Tentokráte jsou to katolíci, kteří
varují boje, naproti panovníku, dědici Ferdinanda
II. — o to se nejedná — ale boje proti Kristu a
církvi. -——Páni si nedávají raditi odpovědnost
berou na sebe. My ale víme, že podrrácení kře
stanství, všude přineslo národům úpadek až
smrtelný. My tedy pánům za tu jejich odpověd

státi, aby Kristus základem života národa našeho
zůstal; musíme o to tím více státi, čím více vlast
svou milujeme. Musíme tadíž i o to se starati,
aby i katolíci vlivu na vývin zákonodárství do
sáhli a tudíž vlastní stranou byli.

Čím více si vážíme těch „staročecbů“, kteří
vidí, že by zaičení náboženství bylo i zničením

více musíme litovati, že se mezi staročechy
Osval hlas, který tvrdil, žeje lépe sjed
notiti se s mladočechy než s katolíky.

I těm pánům je tedy liberalismus to nej
dražší. Nač pánové trváte ve straně staročeské, 0
které se přece aspoň dle blavaího listu jejich, to
tiž „Hlasu Národa“, soudíže je konsorvativní, že
chce konservovatí, to jest zachovati nynější apo
lečeaoský oba křesťanství spočívající společenský
řád? Co vás ještě od „mladočechů“ dělí? Vždyť
vidíte, že ve 8 vládou smlonvají |> způsobu sta
ročechů, a „svobodomyslnost“ máte s mimi spo
lečnou! Či máte nějaký liberální konservatismas,
černou bělost, tmavou světlost, lživou pravdu,
besprávné právo? Bylo by opravda lepším svědec
tvím pro vaše povahy, kdybyste se zřejmě za li
berály prohlásili. Neboť právě takovýto váš kon
servatisemus natí kalolíky, aby se jako zvláštní
strana všade v jednotný šik ssstoupili, neboť od
takových konservativců, kterým je milejší liberál,
než katolík, nemohou nic jiného očekávati, než
liberaliamus,jehož cílem jest zotročení cír
k ve, ponechání katolicismu několika starým ba
bičkám v kostelích, a tiché jeho uložení do
hrobu. Bezpochyby při vašem fakovémtojednání
dojde se ažk tomu, jako v jiných národech, že
se utvoří i u nás jen dvě strany a to: Bezbo
žecká a křesťanská.

Dá Bůb, že tak mnohý „urobodomyslný“
lekne se důslednóho provedení liberálních zásad
hlásajících„neodvislost člověka i od Bo
ha.“ Noboť konec konců takovéto neodvislosti
jest, co so již zřejměkáte: Nesnáme zákona,
leč který si sami dámel

Jak pak páni, když si vyrůeťájící nad vás
svobodomyslnější pokolení řekne: Neznáme zá
kona: Nezabiješ, nepokradeš, ba ani toho: Cti
otce svého, na němě všecka autorita spočívá? —
Jak pak až řekaou: Neznáme zákona: Něsesmil.
níš,-nescizološíš! Jak to potom bude vypadati se
spoletnos 1? Jak pak až řeknou: Neseáme zákona,
leč který si sami dáme; a dáváme si jen jedeni
Rozkoš jest naším „bohem“, té obětujeme oběti
zápalné, k vůli té nechť hoříme rášněmi svými: .
těmi, které máme se svířaty společné? — Čtěte
jen knihy socialistů a některé básně|



Ce potem? Nebado s váněti péleš letrovská,
vešiké jediné místo banby?:

Páai, to jsou důsledky -té pvobodumyolnosti
Lokáte-li se těchto důsledků, netavirejte před ni

mi očísvých. Dravost a sbovadilost záští
Bohusapálenýchrovolacionářů od na

ich adamitů až k rovolucionářtům fras
" oousským v století minulém vám ukazují, že

nevidíme čersě, a nejnovější událostí boražďovické
to otvrsují. Z těchto tedy přičin litujeme odmít
nutí smíru stran naších, jelikož jest spolu od
mítnutím křesťanství. NIN

Ti páni, jako sase nedávno jodoa do
ktor v Litomyšli, kteří volají: Já jsem katolík,
ale strany katolické není třeba, jelikož nikdo
proti náboženství nic nedělá, ti opravdu již patří
mosi starožitnosti, ač jestliže se oepřetváří.

Celý svět stojí v boji prot katolicismu, aMajdou se lidé, kteříž povídají, še se proti nábo
Šenst+( nic neděje. Proti náboženství, páni, bojuje
ee od počátku světa a proti katoliciumu od časů
Kristových. jente ne vědy s3 stejným úsilím.
Stalo li se svykem u más zastaralé náhledy nasý
vati předpotopnými, -tož tento náhled zasluhuje
mázva násoru „předsvětového.“ Bylo by zajisté
pro národ český velikým útěstím, kdyby se ko
Bečně přestalo s takovýmto buď farisejským nebo

štěstím by bylo, kdyby se i přestalo a tím „svo
bodomyslným“ odpíráním svobody katolíkům če
ským. Dobrým začátkem by bylo, kdyby ai národ

jako pevné přesvědčení větípil to, co dr. Podipný o katolicismu a o jeho blahém vlivu na
společnost lidek:-u farářům pražským řekl.

Tím by národ též přišel ku klidné rozvaze,
a odmítoatí poetirého smíru by se neopakoralo.
Bez křesťanství v erdcích jest však kompromiss
jem — jak lid říká — „politika“, to jest chytrost
směřající vědy a vády ku prospěchu strany, ne-li
osob. A vlast? Co pak ta může chtíti? At se
těší. Vědyťtpámi vzali odpovědnost na seba.
2

Troubí na strašáky.
„Posel z Budče*“, který mél bycestarati

© náboženskou a mravní výchovu mládeže, jak se
O ni starala, proslavená škola v Budči, do níš
Chodil také sv. Václav. dědic a patron české země,
nejen toho nečiní, ale navpak redaktor téhož lista,

Ludvík Strabi, shírá všeckosmetí, aby
ee'onální školu pošpíniti mobl. V tomto ohledu

přímo konkuruje s Časopisy pokrokářskými a 8
cialist.ckými. Tak přináší v čís. 9. úvodaí článek
„Nedejte se ničím arósti“, kdež lamentuje nad
nynější prospěchářskou politikou naší del gace,
chová obavy vzhledem k osvětové stránce
zdánlivěse připravujícíhopolitického obratu a
tvrdí: Jisto je totiž te od dob Liechtenstejnova
sákona uebylo pradších útoků vedeno na osvětovou
školu moderní. Útoky ty nejsou prý porůzné, ale
vedeny systematicky pevnou a bohatou rukou ra
kouského kleru: Mají prý je :iný děel, připraviti
málada ku přijetí koufes jní školy

Čtenáře našeho listu nechceme dále týrati
lamentacemi konfasního čláuku ;Posla z Bu-iče“,
který snad poleká jen anarcbisty, socialisty, po

okáře a nerozumné rabalissy | Svudofý človék
učinil si o zákona Liechtenstejnově a konfesio
nální škole jistě zdravý úsudek. Že v nyaější
moderní škole není všecko zlato, co se trpytí, jest
rozumným lidem již dávno známo. Tak oapeal
pražský „Čas“ již před lety:

„Několikráte jit v listě svém dotkli jsme se
té věcí, že považujeme náboženství za hlavní s
nejmocnější pružina mravoosti. My vždycky k tomu
ukazujeme, že potřebujeme mravního obrození a
že všecko, co nikáme, všecka naše prácei

naše politika vedena býti musí hlubokým mravním
přesvědčením. Jiné vpásy nevidíme a nevíme, jak
bychom z nicotnosti, z malchernosti naších stran
a našeho veřejného života vůbec jinak se vyprostili.“

„Proto nás nemůže býti pochybno,že všecko
maše vychování musí býti založeno na základě
mravním, pro nás nemůže být: pochybno, ie ze
jména i vyučování směřovati musí k cíli mrav
nímu, a jmenovitě že škola národní fisena býti
má v tomto duchu a tímto emérem ... „<

„„Národ náš je nyní v ohromné své většině
katolický, a jestliže by tedy oma to svými opráv
něnými představiteli skutečně sobě žádal školy
konfessionální, byla by záležitost potom rozřešena.

jen dle jméra byl oddán svému vyznání.“
Na to „Čas“ připouští, že nejen tak av. ia

telligence, ale i velké vrstvy našeho národa k vy
znání svému jsou lhostejny, a že návrh na zřísení
konfessionální školy jest pokusem podříditi spo
lečnost katolicismu. Posléze opírá se známé řeči
Gyrégrově na Žofině, že votiž národní škola naše
je Již ve akntečnosti konfess'onální a pokračaje:

„Buďme si jasni, oč běží. Směr našeho škol
ství, jeho duch —a to je věc závažná — je z
větší části bezkonfessionální, To, tuším, každý

; víf Řím, co chose.
Ověem, še se v našich, školách vyučuje ná

bošenství, avšak učit: se katechismu neznamená
vytnávati náboženství, neznamená směr a ducha
celého mójen vyučování, nýbrž i vychování škol
níbo. Moderní škola naše vznikla z liberalismu

Zo oeději>je ©jhE asice s „ po přijali jemeji za
svoa.Pátesí teď na tom, můžeme-lis ní býti
úplně spokojeni či nemůžeme.

K této otázce odpoví tem, kdo nám poví,
Jaký je směr tohoto německo-nacionálního a také
Šeského liberalismu. Naši liberálové ustavičně nám
dokazují, že německý liberalismus * grunta je
špatný a tudíž dle této zásady oe školou tohoto
liberalismu měli bychom snadné sůčtování. A tuším,
že zúčtování to nebude nesnadnější, septáme-li se
po jádru našeho českého liberalismu.

Právě náš domácí liberalismus v otázce škol
ské chová se, mírně fečeno, pradivně. Užjeme zpo
mněli, že se proti školním liberalním zákonům po
stavil, e še je později uznal. A nejen že je
uznal, akceptovav (přijav) úplné směr a dacha
německého liberalismu, snaží se škole
podříditi svým zájmům. Jako v malém tak i ve
velkém ukasuje se v liberalismu našem totéž čer
tovo kopýtko— politika abonentní. Naše
žurnály liberální znají pouzejednu věc: v Čechách,
na Moravě a-s9 Slezsku žije asi 16.000 učitelův,
a ti mohou na počet odběratelstra míti velký vliv,
ergo se masí učitelstva stůj co stůj, vždy a ve
všem pochlebovati a nesmí se nic kritisovati. Učí
telstvu maže se med kolem úst zrovna tak, jako
se pocbleboje studenstvu vysokých škol (ovšem
jen liberálnímu), protože i v něm. naše liberální
listy nevidí než výkvět časopiseckého agentství.

Skutečně až smutno bývá zřítí, jak naše li
berální listy — liberální strany u nás vlastně
Bení — našemu modernímu školství žádné vady
nemohou nalésti. Darmo bychom se oblíželi v li
teratuře a dokonce tedý v žurnalistice naší po
nějakém přetřásáníhlavních základů moderní školy.
Všude: ve Francii, v N>mcích,v Rasku je značná
Jiteratara o předmětutom; všudei liberálnístrana
kritieovala moderní školu a uznávala její vady.
U nás táž škola jen a jen se chválí,jako by byla
non plas ultra moderní vzdělanosti.

I dostalo se tudíž právě naše liberální ča
Bopisectvo v krušnou pro sebe situaci. Jedním
dechem zatracuje německý liberalismas a týmž
dechem jcho duši — školu — vynáší do nebe.
Našim liberálním časopisům nepřipadá na mysl
otázka, není-li i ve škole, založené témi nenávi
děnými liberaly, něco špatného, a co to může
býti? Zajisté neptali se, kdyš ji přijímali za svou,
do jaké míry moderní škola zaručuje našemu ná
rodu samobytnosť a neptají se naši liberálové po
sud, sda li šablona německo-lilbrální bodí se ve
všem a všude našemu národu.“

Vytýkaje pak některé nedůslednosti mlado
českým liberálům, pokračaje „Čas“: „Naše libe
rální časopisectvo nevidí, že slepě oddává národ
milosti a nemilosti byrokracie, té byrokracie, kte
réž ustavičně se protiví, a nevidí, že té nenávi
děné byrokracii světaje samy základy našeho ná
rodního bytu.

Naší liberálové nejsou si jasni. co obtíti mají
vládě a co chtíti mají po hierarchii Nejsou si

Jasní proto, že o Školství a jeho potřebách nemají
ponětí. Oni nevědí, že ve váech státech připravují
se reformy veškerého školství, vyššího, středního
i nižšího; přirozeně pak v tomto zoačném úsilí
všech zemí národ náš nemohou poučovati, nýbrž
jen — jako v jiných, otázkách — nepřipraveni
blasují teď pro školu. kterou podobným nerozmy
šleným hlasovánímu před časem nepřijali. Ukazuje
se arci a právem na vady starší školy; ale proč
neukazuje se podobně na vady školy noré? Proč
na př. naši liberálové nepostavili se proti byro
kratismu, jenž ve škole savládnul, proč neopírají
8 všelikému inspektorství a jak všecky ty ne

sevřena? Čí novědí o tom, v čím područí učitel
stvo vězí? Domnívají Be, že poručnikování něja
kého vikáře o mnoho jest borší než-li poručnictví
nějakého dozorce nynějšího?

Víme arci a známe fráse našich liberálů,
jímiž dovedou volebiti ačitelstvo a škola, ale přáli
bychom si, aby aspoň k jedné naší otázce dali
věcnou odpověď, kterým právem dorede liberalis
mus, horující pro svobodu jednotliveův a národův,
obbájíti nucené vyučování v moderní škole? Každý
náš liberál nadeklamuje se do únavy, že svědomí
má býti volné a že nemá se jmenovitě nábožen
ské přesvědčení vaoucovati: a týž liberál jako by
mic proti svým vlastním principům dekretuje, že
dítěti musí se tolik a tolik let větěpovati všecka
ta moudrost, kterou nějaký X. Y. uslabikáfoval.

Vady moderní školy jsou mnohým upřímným
přátelům pokroku známy. A hlavně nemůže býti
pocbybnosti, že moderní škola jmenovitě tím po
obybila, že vylučně pěstuje intellekt a že zane
dbáva mravní stránku člověkova. Vada
ta má kořen v celém školství moderním, v nej
vyššímu i v nejnižším. Tuto hlavní vadu moder
ního školství osvícení mužové poznali a přejí si
ji odstraniti. Tuto vadu i našeho školství proti

deklamacím l:berálův musí posnati také český ná
rod a pečovati o nápravu.

„Čas“ popírá dále tvrzení Grégrovo, žemravy
společnosti zjemněly, že ubylo surovosti,

že mravnost je mnohem větší, než-li byla dříve,
sojména zs panování klerikalismu. Každá příruční
knižka tak zvané morální statistiky poučí nás o
něčemjiném; sjemnění společnosti bývá také ne
jednou příznakem větší nemravnosti. „Čas“ se
posmívá dále „Národním Listům“, které také
někdy borují pro ideu slovanskou, o níž však ne
mají ani poněti a odporučují Grégrovi aspoň s
Ivana Aksakova spisůčlánek:„Ideál naší
národníškoly spolercírkveseškoloul“
Vytýkají Grégrovi i jiné chybné názory, jmeno

prýští s celkového ovzduší naší moderní vaděla
nosti. Oo novidí, že toto ovzduší naší moderní
osvěty spůsobeno jest do značné míry i moderní
školou, a netáže se tudíž, proč ta vychvalovaná
Škola nedovede všeliké nemravností zabrániti, aby
kásnice a nalezince zmizely? Či má nám dosta
čiti, že jsme lepší než dříve, ač ještě jsme dosti
špatní? Nevidí, že mezi všemi aoupříčinami naší
moderní osvěty právě škola pro svou velikou pů
sobnosť je jednou s nejpůsobivějších příčin, a že
tudíž za tu osvětu je spolu odpovědna ?“

„Čas“ ku konci své úvahy souhlasí s tím,
že škola vedle rozumového vzdělání více má dbáti
mravníbo a náboženského vychování. „Čas“ pouze
nevěří, že nedostatky školy moderní dají se od
straniti vrchním dozorem klerikálním a jeho smě
rem. Nebudeme toto tvrzení jeho vyvracet Klademe

vychodili ještě tak zvanou klerikální
školu, která se nalózala pod dozorem
vikářů. Stali se s nich onad špatní vla
stenci a Čechové, horší dokonce, nežli
jsou ti odohovanei nynější školy mo
derní? Přinesli snad pro národ méné a menších
obětí než-li ti moderní odchovanci pokrokovía
socialističtí ? Propadli temnému zpátečniciví ?Otázoe
této snad ae Čtenáři zrovna tak usmějí, jako ny
nějšímu předvolebnímu strašáku v zelí, že ti vy
křičení klerikálové jeou zpátečníci a že chtějí
národ uvrhnouti do temnoty. Vždyť právě ti ka
ceřovaní klerikálové český lid z národní temnot
a vspalostí probudili, národ obrodili a přivedli k
Dovémujarému životu na poli osvětovém|

Z katechetického spolku.

Povolání důvěrou svých kollegů při ustavu
jící valné echůzi, konané dne 28. ledna t. r.
v čele katechetského spolku, obracíme se k Vám,
milí bratři, kteří na nábožensko-mravaím vycho
vání mládeže ve škole pracujete, a prosíme Vás,
abyste spolek náš, po tak drahné dobé jednou již
založený, podpořili a mezi členy jeho vstoupili.

Všichni druzi téhož povolání spolčojí se za
jedním cílem: ku povsnešení svého stavu, k zlep
Šení svých hmotných poměrů, k přátelskému sdru
žení u vzájemnému zušlechťování svého nitra.
Učitelstvo má své četné kvetoucí jednoty, profes
soři mají své spolky. Jen kněz, ať miuo duchovní
správu též ve škole působící, ať samostatně na
škole obecné, měšťanské či střední jako katecheta
ustanovený, neměl až dosud spolku, ku kterému
by se přichýlil. A proto, když nyní konečně spo
lek pro nás založen jest, sdružme se v něm
všichni bez rosdílu, v jeden svorný
celek!

Jame si toho dobře vědomí, že nám v čelo
spolku postaveným, nastává úkol nad jiné těžký
Jest nám v prvé řadě předsudky, proti spolku na
mnoze šířené, rozptýliti a důvěry svých kollegů
sískati.Vyžádejte si stanovy naše a vizte
sami, které povinnosti členům jiř se ukládají.
Seznáte z nich, že nie více se tam za povinnost
neklade, než co znovu a znovu každému z nás
již dávno za povinnost uloženo bylo. Jedině nej
výš zbožné a vší křesťanskou poesil dýšící „Me
morare“ členům spolku jako nmovota se ukládá.
A uevíme, kdo by tuto modlitbu rád se nemodlil?
Pročtěte stanovy naše a suďte sami,zda v
nich snad více askese, nežli na kolik koždý z nás,
cti a povinností stavu svého dbalý, sám zajisté
dávnoo musil si již uložiti?

Vždyť účel spolku stanovami vytčený není
jiný než tento: a) Pečovati o duchovní potřeby
členstva. b) Vzdělávati a šířiti vědomosti členů a
to jak v oboru vychovatelském vůbeo, tak iv ka
techetském svláště. ©) Vydávati příslušné spisy a
pomůcky. d) Přispívati radou hlavně mladším čle
nům. e) Starati se o hmotné zájmy členstva.

A jak si chceme při tom počínati? Uhceme
daleci býti vší činnosti politické, a ne
chceme žádné straně, pokud přímo proti základům
naší víry nebrojí, dáti podnět k útokům na spo
lek náš. Nám jest uprostřed různých téch směrů a
proudů politických šíti, a máme-li prospěšně pra
covati, potřebí nám hledati čestné shody se všemi
lidmi dobré vůle.



Vážíce ol stavu učitelského, jako na témě
poli vychovatelském nejbližšího, chceme přá
telský poměr s naším ačiteletvem vždy
sachovati, chceme všade, kde upřímnépřátel
ství a shoda jest, ji udržovati, kde dosud fevni
vosť a neshoda panovala, je rosptylovati, nepřá
teletví, seč síly mašo stačí, smitovati, a tak ke
vzájemné svornosti, úctě a sbědě obou
stavů všude pracovati. 
| Nebyli jsme nikým k funkcím svým kom
mandováni, nýbrž přijali jsme je dobrovolně z ra
kou svých kollegů. Proto jako chceme, oterřeně a
opřímně svá přání i své stesky svým duchovním
představeným vždy projevovati a u nich především
"pomoci hledati, tak rovněž chceme usilovně o to
pracovati, aby nesrovnalosti, ješ pynčiší zákony
školní vzhledem k nám chovají a dlé nichž oproti
jiným stavům ve zjevné nevýhodě se nalézáme,
byly časem vyrovnány a upraveny tak, aby kate
cheta klidně, spokojeně a s láskou svému povo
lání oddati se mobl, věda, že po letech své po
ctivé práce může hleděti zabezpečení budoucnosti
vstříc a nemusí k stáří opouštěti svoji školu a
bledati sebe skrovnější beneficiam iarní. m

Chceme pak košečně ve spolek se sbilžiti
navzájem se poznati, avé zkušenosti spolu sdělo
vati a jeden druhému raditi a pomáhati.

V tom jest celý náš program. K tomu je
dině chceme pracovati. A upřímně s toho se po=
těšíme, když získajíce v kruh náš Vás a všechny
své přately a příznivce, budeme moci v nejbližší
době vedení spolku odevzdati rukám sehopnějším,
hlavám zkušenějším a prozíravějším.

Proto, voláme znovu: Přidejte se k nám! Kdo
pracuješ ve škole vůbec, af kladeš prvnízáklady,
či dále vzděláváš, co jiní před tebou založili,
vstup mezi nás! Buďme nejprv sami Sobě přátely
npřímnými A pak zajisté najdeme též přátel i
mimo krub náš!

Obracíme se též k Vám, veledůstojní pánové,
kteří na školách středních působíte, a spolu i
k Vám, kteří v duchovní správě zaměstnání též
pastoraci školní máte. Nevzdalujte se nás! Po
dejte nám ruky pomocné! Pomáhejtenám radon
ij skutkem! Vždyť všichni pracujeme sa jedním
cílem: uložiti totiž v duše svých svěřenců pravdy
náboženství křesťanského tak, aby na nich jako
na základě néjlepším mohli jednou založiti vše
ebno svoji vniterné štěstí a budoucí spokojenost.

Proto voláme k Vám, drazí bratři ještě jed
nou: Přidejte se k nám! Vetupte do řad našich!
Utvořme tak jeden svorný šik! ©Neboť jen upoje
nými silami můžeme se domoci zlepšení svých
poměrů bmotných, jen vzájemným stykem můžeme
se povzbuzovati, vegpolnou sdílností vědomosti své
obohacovati a tak zdárně pracovati k rozkvětu
církve a drahé vlasti naší!

Zakládajícím členemkatechetskéhospol

ku v Praze stává se každý, kdo do spolkovéPkladny jednou pro vždy složí aspoň 20 zl. r. č.a
to nejméně ve třech ročních lhůtách;

činným členen. může býti každý kněz ve
škole i mimo Prahu působící, složí li zápisného
jednou pro vždy 1 zi. r. č. a platí-li roční pří
spěvek 2 zl. r. č.;

přispívajícím členemmůžebýti kašdý
upřímný přítel katolického školství, platí-li ročně
příspěvek 2 zl. r. č. Všecky příspěvky a dary při
jímá pokladník spolku Václav Železný, katecheta
v Praze, na Karlově, Wenzigova ulice č 1871.

V Praxe, dne 10. února 1897.

Výbor katechetského spolku:
Em. Žák, t. č. předseda. J. Kralovec, t. č. místo
předseda. Fr. Halbich, t. č. jedaatel. V. Želesný,
t. č. pokladoík. J. Šmejkal, t č. knihovník. B.
Paulus, Jindř. Rotta, V. Sedlák, V. Šimáček,
členové výboru. V. Janota, B. Kračmera, V. T%

kal, náhradníci.sí
Schůze voličů V. kurie Ysokolovně.

V neděli o půl 10 hod. dopol. avolali soci
alisté a pokrokáři schůži voličů, do níž posvali
sociulistického kandidáta občana Štěpánka.
advokátního písaře s Pardubic, mladočeského kan
didáta pana Formánka a živnostenskéhokan
didáta pana Havlíka, jenž se kanditury vzdal.
Předsedou byl občan Špachta. Předseda před

u prokor“ ru kov, velkouvětšinoustů, pány idáty, nimě přibyl též
křesťansko-socialníkandidát vp. kaplan Rudolf
Vrba £ Průhonic, který do schůze zavítal na

požádání spolku katolickýchtovaryšů, aby tu

Bidnen a hájil program své strany. Socialistaobčan Štěpánek, jemuž někdo patrně řeč sosta
vil, měl řeč nastudovanou, nasekal toho jako do jitr

BO n eb ně i klerikálům.' y eho silně zapáchaly a še řeč
jeho neměla hlavy"ai . 7

Pan Fermámek cítil čertovinu a řídil se
proto příslovím, že opatrnost jest matkou mou
drosti. Mluvil o vyděděncích, pravil, že ví, že
volební právo je skrácené, že však on byl pro
v šeobecné volební právo Tas Kovo,
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vešbestalkéřů,které arelť suětonponí
obchod. komor, měšťanů a rolmíků vylučovaloa
které chtělo |dělníkům, čeledinům, kům a
téměř nic neplatícím občanům dáti poplatníky na
pospas. Socialisté prý byli samí pro omesující

předlohu, ačkoli je vyděděných více. Jak dlouhoudetrvsti přístí říšskárada, sámneví. Co se

p patisování mladočechůs.vládou, uskutenění
čitého řící, nebot mladočeši prý nemají žádných
závazků a vládou. V poměrech veřejných vidí
Jistý pokrok k lepšímu.Že nepronikla přízeňk ro
vnému hlasovacímu právu mezi rolnictvo, to p
je přirozemo; tu jest větší pokrok a le
vzdělání rolnictva žádoucí. Tím pan kandidát rol
nictvu zrovna nezalichotil. Každý ať prý volí dle
nejlepšího přesvědčení. Dále se vyslovuje pro zru
šení školního platu, který by však musili platit
nejvíce ovšem rolníci a jiní přímí poplatníci. Je
proti vojska, pro volnost tisku a práva shromá
žďovacího. Uznává, že je nudprodukce ve všech
oborech že by se měla obmeziti a že je dělni
ctvo vyssáváno. O tom však nerozhodujeme my,
tu je jen mezinárodní upravení možné. Strana
jeho je pro zaopatření délníků a řemeslníků pro
případ stáří. (A což pro zaopatření rolníků ne?)

pana poslanceFormánka, který se
snašil mluvit opatrně a umírněně, vyslechli soci
alisté s ledovou chladností.

Na to se ujal slova vp. Rudolf Wrba,
Pravil, že nechce vyvolávati h a polemiky.
že se přišel jako kandidát strany křesťansko-80

cialisty). Professor Masaryk pravil o straně svo
bodomyslné, že nemá jasaého ani socialního ani
státoprávního p ogramu. Vedle staročechů a soci
alní demokracie je tu ještě strana křesťanských
socialů. Té jste se smáli, ale má mnoho přivrženců.
Pan kandidát se diví, že ani ob'an Štěpánek ani
pao Formánek nerozvinuli program, jak páni po

slanci p kurie mají práva lidu hájit. (Soublas.)y křešťanští socialové chceme, aby lidská
práce nebyla zotročena kapitálem, aby nebyla po
kládána za zboží, ale aby oceněna jako
lidský výkon. (Souhlas křesťanských| sociálů).
My chceme, aby mezi zaměstnavateli a dělníky
panoval poměr spravedlnosti a lásky, neboť Kri
stus pravil, še jsme si před Bohem rovni. Dělni
cká otázka dotýká se hluboce českého národa,
neboť jen v Čechách máme půl druhého milionu
dělnictva průmyslového a hornického. My žádáme,
aby o výsledek jeho práce neobírali dělníka jiní.
My žádáme organisaci průmyslu a průkaz spůso
bilosti pro továrníka, rozdělení výroby a ochranu
průmyslu proti zahraničně konkurenci. My žádáme,
aby zákonem byl přesně stanoven pojem továrny
a továrnické výroby. My žádáme, aby v závo
dech pojištěna byla dělníkům msda, aby dělník
svou rodinu slušně vyživiti mohl. Žádáme dále,
aby v každém fdniku byl stálý dělnický výbor,

aby inspektorát průmyslový by též dělnictvu a nepouze byrokracii přístupem, jak jest tomu jiš
v Aoglii. Žádáme tóž aby žena dělníkova zacbo
vána byla výchově své rodiny a aby byla k vůli
mravnosti noční práce žen a dítek odstraněna,
aby dělnice pracovaly odděleně a aby jejich zne
užívání bylo trestánožalářem. (Posměch socialistů.)

Rovněž žádáme, aby sociální boj byl zmírn
neboť čim více nabídky, tím více klesá mzda. Zá
dáme zsopatření pracovníků pro případ: nezamě
stnanosti a stáří, jakož i aby podpory jim Oy

řádně vypláceny. e by v průmyslovýcmístech a městech zřídily se bursy práce, které
by dělníkům zdarma opatřovali službu a práci.

e, aby v továrnách zaveden byl maximální
počet dělnictva, aby jeden nezmocnil se výroby
veškeré na úkor menších továrníků a řemeslníků.
Myslím, že a tímto programem každý souhlasiti
musí. (Souhlas.)

las: A což školy? (Posměch socialistů).
P. Vrba: Kdo saložil školy? (Socialisté

posměšně: ty by vypadaly!)
- P. Vrba: Školy se nalésaly u klášterů a

v každé farní vesnici nalézá se škola poblíže ko
stela. To nejlepší odpověď, kdo školy tyto saložil
(hlučný smích a povyk socialistů).

Vp. Vrba, který mezi řečí byl stále ne
vhodnými a nejapnými poznámkami vyrušováu,
vzdal se následkem toho dalšího rozvíjení svého

rogramu, pokud se týče živnostníků a rolníků.
a rozvážné posluchače činila řeč jeho dobrý

dojem. . £
Na to sačal bouchat socialistickými šlógry

proti mladočechům aklerikálůám objednaný sociali
stický řečník z Prahy, tašíme redaktor a bývalý
krejčí Svěcemý. Socialisté, pokrokáři a židovětí
commis bouřlivé tleskali, zejména, když hanobil
katolickou církov a její bodnostáře. Za reprodukci
sprosté to žvanění nestojí.

Na četné nájezdy ze strap přítomných vel
kých i drobných řočalků odpověděl za patrnaého
jiš pohoutí sebevědomých socialistů dp. rektor b.
Borromea, Fr. Reyl, jenž vyvrátil nejhlavuější
vepravdy útočníků. Na námět Stépánkův a nevla
stectví českého kleru odvětil výkladem o původu
českého kněžstva a ukásal, že kněžími ponejvíce
jsou synové nemajetných tříd dělnických. Tací
mužové s lidu vyšlí nemohou necítiti vřele a upří
mně s lidem. Vlastenectvrí klera hájildále příkla
dy z historie, ano i s nynějších dob. Na to vý

andidka Šebpánkoví nesrovnalost | řečí a—
jednáním, jektopátou karii vyhražuje jea dělní
kům a přese kandidaje, nejsašádným dělníkem.
Z toboto jednání demokratické strany vyvozuje i

dp. kandidáta Vrbu právo, bláziti se o man

vlastnoati. poslance v pravdě osvíceného a praco
. rektor Reyl,

celou ředu mylvých náhledů a šádalodpověď ma
ten neblahýzjevre straněsocialistické,žetotiž
atnjí vo vleka četných židů, jichž seznam za hlně
né veselosti přečetl.

Proti řeči dp. řiditele Reyla, jenž byl po
měrně dosti slušně vyslechnut, ač často musil se
odrolávatš na sgručenou volnost slova, nredli hlav
ní řečníciŠtěpánek i Svěcený některé otře
pané fráze o bohatství vyššího kleru atd., ale
nejzajímavější bylo přiznání občana Svěceného, še
židé jsou upřímnými přátely lidu a zvláště prý
občan dr. Adler. A tento obésn — Svěcený —

-šel ve své otrocké zaprodanosti až tak daleko,
že tvrdil: „Na jednoho slodějského. žida přijde
6. zlodějských křešťanů“. Občané socialisté polkli
tuto urážku ještě s velikým potleskem, takže bu
dila až odpor tato otrocká mysl, která líbá ruku
tyranovu a lichotí ještě slatému teleti.

Nesmíme zapomenonti Laké ostatních řečníků.
Občan.Hanousek uzoal sice milostivě vlastene
-ctví nižšího kleru, alo ti vyšší prý to kazí. Evaa
gelík Prokeš z Černilova, který rozumí patrně
bistorii jako koza petrželi, dokazoval, že kněží
jsou v parlamenté zastoupení dost a. že prý jim
patří do rukou — vidle (Smích). Nevíme, zda-li
roztomilý občan měl rylbu anebo, zda-li chtěl říci

bible.Ších utržil sa „moudrou“ svou řeč takj .
Pan Řesní ček ae ptal posměráčků,kolik

je z id ký pák ený ý 0 o„jepěkui! Špatný pták, vlastní L uje

haben socialistů. Bouřlivý souhlaskřesťanský ch.sociálů).
Občan Horing, comimis u žida Muoka, maje

za sobou státi smečků „našimeů“ otíral se o bi
skupskou knibtiskárau; má prý více učňů než
sákon dovoluje. Patrně ulevoval zde ústy, Herink
kovými bola svóma commis žíd, 6 nimž ve schůzi
obchodního gremia ředitel ti Hrebý měl
srážku v této příčině. Proto volá P.Hrubý dolů
z galerie: Teď mlaví žid! (Veliký odpor u těch,
kteří aituaci neznají). — Neví pan Heriug, že ti
skárna židy podporována má poměrně 3krát tolik
učňů jako biskupská, u níš živnostenské spole
čenstvo usnalo poóet jejich za oprávněný? Inu
ovšem vždyťje také v službách židovských|
„© Odmítnatí lží p. Heringa rosčertilo hrozně
socialisty a židy. Počali trati: Ven s ním! Vy
boďte ho! Z královéhradeckého Jericha nejde
ovšem žádný strach, ale schůze skončila bouřlivě.
Socialisté prohlásili ovšem kandidatura písaře Stě
pánka, nemají však žádné naděje, že by prošel.
Stana svobodomyslná bude voliti pana Formánka
a strana křesťansko-sociální vp. Vrbu. Kdyby
snad měl přijíti socialista do ušší volby, bodou
ovšem rolníci, živnostníci a vůbec měšťané hlaso
vati proti němu.

AODDEĎJE

Politický přehled.
Císaě konal tento týden vojenskou poradu

8 polními zbrojmistry z Prahy, z Josefova, s Víd
ně a ze Štýrského Hradce. Dále přijal v slyšení
admirála Sternecka, velovyslance dánakého, apglic=
kéhe, francouzského, německého a vyslance srb
ského. Pak opětně v delší audienci slyšení byli
ministr zahraničných záležitosti brabě Goluchows
ministr války a admirál Sterneck. Významné tyto
audience uvádéjí se ve spojení s událostmi ma
Krétě.

král vyual rozkaz veliteli řeckého
loďstva, aby vysadil vojsko na ostrov Krétu, aby
jej obsadil jménem královým, dále aby Turky
s ostrova vyhnal a okupaci jeho prohlásil Kin
stanští Kréťané prohlásilise pro spojenísŘeckem.
Řecké vojsko, vzdor výstrahám velmocí postupuje
a již dobylo útokem tareckoa tvrs Aglii. Ná
mořní mužstvo velmocí obsadilo hlavní město
Kandii, dále větší města Rethymnu a Herakleioau.
Také turecké loďstvo a část záložníků jsou mobi
lisováni. Velmocí snaží se dosud válku mezi Řec
kema Tureckemsabrániti;zdáse však,žeza
Řeckemstojí Angliea snadtéž Italiea Rusko.
Veřejné mínění evropské přejeŘekům aby ostrov
Kréta byl s Řeckem spojen. Nepokoje na Krétě
jsou velmi nebezpočny evropskému míru.

ký směm jedsal v pondělí o návrhu
ředitele dr. Schlesingra nazřízení volebních kurií.
Prof. dr. Kaisl pravil, že poslanci čeští badou
sice hlasovati, aby Schlesingrův návrh přikázán

byl komisia aby do určité ro byl jednáa,e odbyl bezdůvodné stížnosti Němců. Nato čas
tován byl sněm opět různými návrhy, zejméme
Mádr.Dvořáka, který jich každý rok spácháaši
tacet, aniž by dosud něco kloudného byl provedl.
PánovéAlfons Šťastný a Jan Rataj podali
návrh v příčině zavedení selského práva vkrálev
ství českém.



Asut- NE: |

a K volbámče obchodní bemoryv
mledočeši kompromis. Kandiduje se 9“Wtarodechů
a 4 mladočeši.Radikální frakce je úplhěstranou

odetavena. | |
Domůžemé se teď státního právaP

Někteřípodláucičeští vyslovujíse vpříčinětéto ta
jemným způsobem a nepřímo: alibují, že velké vymo
šenosti nás očekávají. Vratislavské „Schlesische Zei
tung“ oznamuje, že císař se dá korunovat sa králo
českého a naše časopisy zpráva tufzdrženlivé sice, ale
přece otlskují. Lidu se tím dělají naděje. „Moskev
tkijs Vědomosti“ střízlivě dí, abychom tomu ne
věřili, protože hrabě Badeninasbytně českých hlasů
k schválení rakoaako-uberského vyrovnání potřebuje,

"že nám tedy dělá před volbami laskominy, le však
po uskatečnění vyrovnání s Ubry, až nás Vídeň po
třebovati nebade, opět zklamání budeme. Střízliví

politikové v Čechách dojista tajemným těm slibům
s Vídně nevěří. My tvrdíme zcela určitě, že jsou
pouhým předvolebním manevrem, vypočteným na
oklamání voličů. Čtenáři naši se jisté pamatují, še
se před volbami r. 1889 psalo a mluvilo: „Histo
rické státní právo můšíme míti hned, ry déle Čekati
nemůžeme. Jedině splnění našeho státního práva může
epasiti naše roloictvo a řemeslnictvo.“ — Před říš
skými volbami r. 1891. sliboralo se nám opět v ma

nifestů svobodomyslných poslanců. Ale jíž 12. srpna
1891 viděl se dr. Herold nucena říci v Selské jed
notě: „Mladočeští poslanci nepůjdou do oposice proto,
Že nedovedou vymoci lacinou dobytčí sůl a aby tara
dělali bezvýznamnou stafáž českému státnímu právu.
Pan dr. Herold v téže schůzipravil, že české
státní právoje na ten Čas nemožné.To
však nevadilo, že před sněmovními volbami r. 1896.

Národní Listy“ ottakly vídeňský dopis časopisu „La
Bilancia“, pravící: „Pád ministerstva Windiscbgrát
zova a koalice ukázaly, že s tímto parlamentem ne
lze vládnoat, še e nyvějším systémem nelze vyvás
pouti z „cirkaluviliosů“ a še je třeba radikálního

prostředků, a tim jest federalism. Rozumí ze, že
bude třeba sapočíti především s uspokojením Ucch,
získati český lid ústopky a koncessemi. Pokusy o to
se jiš staly a povedou-lí ku příznivému výsledku,
tedy již počátkem září neb října t. r. odebral by se
J. V. eísař do Prahy, aby podnikl slavnostní akt
korunovace své na krále českého. Tím bude slav
mostně uznáno české stální právo, jehož zástapcové
národa českého tak dloubo marně se dovolávali v sí
ních parlamentu vídeňského . . .“ Zpráva tato uči

dnes má české voliče oblomit: podobná zpráva prus
kého polovládního časopisu „Schlešicho Zeitang.“

86 Be
Zvěsti s východních Čech.

Volební ruch. Nevé kandidatury. Mi
mo ohlášené již kandidatury v V. kuri, přijali
od národní strany staročeské a katolické kandi
datoru: vwměstském okresu 22. (Hradec

ové, Náchod, Nové Město, Dobruška, Dvůr
Králwé,Jaroměř—Josefov,Hořice),pan JUDr.
Ryba Jan, advokát v Hradci Králové.Podobně

řijav kandidaturu od národní strany staročeské,
Přijal zároveň od nár. strany katolické kandidatura
« 17. okresn vemnovských obcí (Rychnov,
Kostelec, Žamberk, Ústí, Vysoké Mýto a Skuteč)
panFrantišek Šabata mladší, rolníkve
Vrbici (a Kostelce nad Orlicí).Za vemkovské
«„bce I. (Karlín, Král. Vinohrady, Žižkov, Bran
dýs, Český Brod, Kostelec n. Čern. lesy, Říčany)
přijal kandidaturu od národní strany katolické pan

Antonín Peyr, rolníka starosta v Svémy

1

masz, keep. Víthovický, za IL koplená do Čerm
-p Otekar Hraška, kapisu Dobrašský, su i
správce v zemské pracovně v Pardabicích, p.
Procházka, koop. Mříčenský, za kaplana do Bystrého

(a Poličky, p.Váci. Fremath, kaplan Bysterský, za
administr.do Korouhbve.— Uprásdněné místo:
Korouhev, fara, patron. Jebo Veličenství cís. Frant.
Josefa od 11. února, Cbvalkovice, fara, patron. kníš.
Schaumbarg-Lippa, od 10. února b. r..

Dar. Nejmenovaný vedp. kanovník daroval jed
notě katol. tovaryšů opětně 10 zl. Zaplat Bůh!

O. k zkušební komise proškoly obe
oné a měšťanské v Hradci ové přijímá
žádosti za připuštění ke zkoušce spůsobilostí učitel
ské, doložené předepranými deklady, do 10. dabna
t. r., pročež třeba žádosti ty podati v čas c. k. okr.
školním radám, aby o připuštěrí moblo 60 v čas roz
bodnoati. Žádosti za dispens od zkoašky dospělosti
vedle čl. VII. předpisu o skouškách dlužno předložiti
nejdéle do konce února. Ke skoušce pak bude každý
žadatel pozván písemně,

Sbirka dobročinného komitétu dam
v Hradci Králové ve prospěch vánočoíhooša
cení chudých dítek Rudolfina. J. bisk. Milost Ed.
Brynych 10 zl. SI. spořitelna Králobradecká 5 zl.
JUDr. Ulrich a pí. Aug. Urbanova po 3 sl. Dr.
Al. Frýdek a p. V. Šolta po 2 zl. Po 1 zl. da
rovali: P. T. Fr. Koatník, z Izakóvičů, K. Schulz,
Jind. Jelínek, Jan Neuman, Dr. Heller, Dr. Tau
sik, Dr. Srdínko, Dr. Czurba, K. Brož, B. Weiss,
Dr. Procházka, J. Jeřábek, A. Špalek, Ant. Sluka,
K. Hubáček. Jos. Pilnáček, A. Fukač, V. Ražž,
J. Javůrek, Hugo Píša, K. Richter, V. F. Červený
a synové, J. Fránkl, J. Russ, J. Janeček, A. Spo
ra, V. Collioo, V. Weinhengst, dp. A. Pogerth,
A. Barták, J. A. Šrůtek, F. Fiala, M. Musil, Dr.
J. Soukup, F. Reyl, L. Sekera, F. Tondi, K. Ško
da, pí. B. Franková, R. Pogpíšílová, Z. Patscho
vá, E. Hatlová, G. Plesnivá, A. Lešetická, A. Cho
censká, F. Válková, P. Tolmanová, M. Svobodová,
A.'Chvojková, B. Dvořáčková, A. Voleniková, A.
Morávková, M. Ippenová, A. Bašová, p. A. Dur
cbánek, B. Stein, J. Pátek, Gus. Stein, A. Pokor
ný, Č. Mabrle, Jos. Pavlíček, A. Labler, A. Hon
ke, V. Steinman, A. Pipich, Rad. Falta, Hugo
Lhotský, L. Haněl, A. Souhrada, V. Waldek, K.
Štěpanský, H. „ Ed. Rídl, F. V. Fiala, Ne
jmenovaný, Řepič. Po 50 kr. darovali: J. Škar
van, J. Panocba, J. Petřík, A. Prokeš, A. Štola,
J. Moravec, K. Maliovský, Vievegh, Dr. Gedul
diger, Dr. Fultner, J. Ríci, pí. A. Štefková, F.
Holatové, Aug. Malá, p. Lendeke, Feigl, Kčhbler,
Vacek, A. Ryšánek, J. Vaško, Fischer, A. Zim
mer,Baas, Singer, A. Petrof, A. Krušvic, J. Dvo
řáček, J. Vávra, A. Hanuš, J. Remeš, Stein, Arelt,

Dobříš, Hořovice, Zoirov, Rokycany) pan Wej
těch Mlerti, rolofk ve Vranovicích u Stupna.

Z. venuovaké obceXXIX. (Pise, Blovice,ovice, Klatovy, Plánice, Přeštice, Nepomuky
pan Váolav Strouhal, nájemcedvorana
pálce (u Klatov).

Kandidátem za XENI.volební okros
W W. kurii (Čáslav,Habry, Chotěboř,Přibyslav,
Německý Brod, Humpolec, Polsá, Štoky, Delní
Kralovice, Ledeč, Kutná Hora, Uhl.: Janovice a
Přelouč)jest p. Prekep Jimdra, dělník obuv
mleký, Vráovice, Sladkovského třída č. 848. Volba
kkonati se bade dne 12. března 1897.

Kandidatury strany márední Podle
výsledku dosavadních jednání budou kandidovati
v Praze: dr. Fr. Lad. Rieger, ve skupině
městMI. Beleslav atd, Em. Tonner, Čá

sv Cpeadimatd.,dr. Ed.Baštýř, Písekatd., MUDr.Ant. Steidl. Vo skupině venkov
ských obcí: Brod Něm : Jaan Pleva,
J : R. Husák, Melímn: V.Vacek, Pí
sek: Aut Mařík. V ostatních skupináchdéjí
se d Jednání a bade volební provolání strany

( v nejbližších dnech vydáno.
Zprávy dlecésní. Ustanoven! jsou:

p. Jos. Zahálka, administrator za faráře v Semaníně
p. Jan Otčenášek, farář Chvalkovický, za faráře do
Hořiček, p. Jos. Kalous, admin. v Hořičkách, za fa
fáře do Boužína, p. Frant. Martinek, administrator,
sa faráře v Proseči, p. Vojt. Lebdaška, koop. Lib
cbarský, za koop. do Bém. Vyskytné, p. Frant. Holl

B. Kubát, Dr. F. Šulz, Dr. J. Mrštík, J. Dunov
ský, J. Veverka, Aut. Hrubý, V. Frůhbaner, J.
Orel, A. Černý, A. Sucbánek, Dr. G. Domabyl,
Fr. Pour, Černý, Baum, pí. A. Šolcová, A. Šan
dová, p. Bouček, F. Formánek, D. Formánek, Dr.
Holeček, Bauer, Berger, Petříček, Nettel, Holub
K. Aag. Novotný, Jos. Košťál, E. Miřiovaký, Fr.
Ulrich, J. Panýrek, Jos. Kulíř, Tbeod. Peřina, Fr.
Staněk, pí. Fr. Hermanová, A. Bílá, E. Spiessová,
F. Štefanová, M. Ctiborová, Jos. Tykalová, Jiř.
Vančurová, Anna Lendeková, Ema Budilová, Fr.
Paulová, M. Trappová a 11 nečitelných. Po 40 kr.
darovali: Pí. Kr. Dvořáčková, A. Beránková, Ant.

Groerová, A. Šimková, p. Fiala, F. Svob.da, J.pička, A. Komárek, J. Růšička, 1 nečitelný. Po
30 kr. darovali: V. Habka, Bejkovský, Jos. Klepl,
Petráň, F. Vanický, Dr. Beneš, 1 nečitelný. 20 kr.
daroval Aug. Novák. Celkem 157 zl. 30 kr. Všem
štědrým těmto dárcům vzdává výbor spolku vřelý
dík a „Zaplať Pán Bůhb“.

Ma Ústřední Matici školskou vybrali
dělníci truhláři na Slezském Předmě
stí na spolkovém plesu dne 31. ledna 1897 obnos
15 sl. 34 kr., který jsme odevzdali na příslušné místo.

Jak i lásku k blišnímu socia
listé? Občan Švěcený tvrdil, že pravými kře
stany jsou socialisté, že jen oni pěstují lásku k
blíšníeu. Ale jak? Patrně dle přísloví: „Miluj blíž
ního a kde můžeš, lízni bo! Dynamit, dýka, nitro
glycerin, hrají v lásce jejích hlavní úlobu. Žid Ca
he n po procešsn Ravacholově hrozil v r. 1892 v shro
máždění socialistů: „Až vypukne revoluce, uřežeme
co jen budeme moci hrdel buržoa — t. j. měšťáků
a majetníků“. Dámy socialistky jsou téhož náhledu.
Na ajezdu berlínském pronesla totiž socialistka Reise
nerova: „Kdo nalezl rozdíl mezi tvým a svým

"pezaslabuje, než aby byl první pověšen.“

A pak zničit chtí Rothšilda. Občanredaktor
Svěcený, který má bobu jako meč, lakýroval v nedělí

bradecké své posluchače, n socialisté chtějí zničitRothschildy a kapitalisty. Ctverák! ©Roku 1871 za
pařížské komuny dal Rothschild komunardům několik
milionů až se tito zavázali blídat jeho domy a po
klady před lupiči a žháři z vlastních řad. Též ber
línský milionář Bleichroder dává tisíce na socialistické
agitace, a jeho zeť Arous, rovněž milionář, jest 60
cialistickým vůdcem|!

Kterak se svob bel.
veti bavili. Ve VelkéBělči konala so v den sv.
Errosiny hbelvetská svatba, při níž so vesele žilo a
politisovalo, ovšem svobodomyslně a rokrokově, Na
přetřes, jakž při svatbě nemůže ani jinak býti, při

-Bla také ženská otázka: „Kam potříšena?“ —Starý, |

doemancipovanýchkancelářů,a zaperožejí patří
vařečka. Tu však promlavila z jednoho pána neo
mylná osvěta lidu a pravila, že pan H. má o
té věci copařské, zastaralé náhledy. A tu bylo ne
štěstí hotovo. Slovo dalo slovo a projatá moderní
osvěta idu musila ven.Utrpěla mnohboa „nebernou.“

Mladočeská voličská schůze provol
by v III. a vV. kurii v Hradoi Králové.
Voličeké schůze živnostníků a řemesiníků hradec
kých byla pravým opakem bouřlivé schůze děl
nické v Sokolovně, nebot podobala se více poučné
přednášce, než schromáždění samostatných voličů.
Ba byla značně mírnější, než lonský ajezd řeme
slnický o av. Václavě. Tenkráte celé baldy žalob
brnuly se na hlavu mladočeské delegace, v pon
dělí.však ústy p. Havlíka a p. Mažíka dote
la pochralný diplom nejvyšší svědomitosti byl
mladočeským poslancům vystaven. Divili jsme se
poebvalnému ©vysvědčení a jsme zvědaví na
příčinu jeho. Zlepšily se skutečně poměry výrobní
a živoostní působením mladočeské delegace za
poslední 4 měsíce? Či byly stesky malých lidí o
sjezdě neoprávněné? Zdá de však, že pod dojmem
nedělní schůze vybýbal se: každý nějakému stes
ků by jich nepovstala celá kopa. Vzdor tomu přece
moblo řemeslnictvo mušněji bájiti své zájmy, než
jak to učinilo v pondělní schůzi. P. poslanec
Sláma ovšem svou duchaplnoa a vřelou řečí
utišil značně pobonřené smýšlení a dovedl práv
nicky šikovným obratem dokázati, že 8e nemůže

6 let udělati ani čárčička změny v osobách kan
didátů poslaneckých. Dobrý dojem působilo upřímné
vyznání p. Slámovo,: „že organisace staročeská,
od 60. roku zavedená, byla výhodná národu Čes
kémn, v politickém, hospodářeném ano i v kultur
ním ohledu“, takže mladočeský převrat jeví sečím
dále tím více dobrodružným podnikem, od něhož
musí stále naše poselstvo slevovati, aby přiblížilo
se této výhodné staročeské organisaci národní.
Řečí svou, zamlouval se poslanec Sláma přítom
nému voličstvu, takže většinou hlasů byla kandi
datara jeho pro III. kurii přijata. P. poslanec
F ormánek ováem nevyniká vyšším odborným a
a universálním vzdéláním, neví také obeznámen
se souborem právě nyní nad jiné důležitých otá
zek socialných, jeho program vlastoě jest tak ne
uplný a nejasný, že neznamená vlastně nic. Není
v něm ani jednoho určitého bodu, aby mohlo
voličstvo po 6 letech posouditi, zda skutečně pan
poslanec účelně se o nápravu staral. Doznal také
že poslanec dr. Sláma mu kolegialně při styli
sování mnohých záležitostí vypomáhá. Avšak, což,
kdyby pan dr. Sláma náhodou nebyl přítomen a
přece bylo nutno potřeby kraje našeho účinně há
jiti? V bitvěsí musígenerálporaditisáma nesmí
pro radu běžeti k hofkriegsrátu. Podobně poslanec
mnsí býti vždy připraven a schopen, hájiti potře
by svých voličů. Pan poslanec Formánek došel
nicméně milosti, protože aspoň pilněji než jiní na
říšské radě zasedá a aspoň dobrou vůli jeví. Naši
voličové jsou dnes skutečně obdivuhodně skromni.
Dříve tomu tak nebývalo. Nevíme co toma řeknou

bodoouti mezi panem Formánkem a osvědče
ným národohospodářským a zemědělským spisova
telem vp. Vrbou, jehož spisy iají i mezi Poláky
a Němci dobrou pověst. Na pana Štěpánka ne
béřtemetu ovšem žádného zřetele, protože kdo
nedovedl porad ti sobě a udržeti své, sotva pora
dí a prospějejiným. Pan Štěpánek není také
žádným dělníkem a jalové řeči jeho nebudou ni
komu ani imponovati, ani prospívati. Divíme se,
že mohou býti lidé toho druhu vůbec kaodidování.
To strana křeslansko-sociální byla u výběru kan
didátů mnohem vybíravéjší. Ustanovila sa kandi
daty baď zkušené, odborníky, anebo aspoň život=
ních potřeb znalé živnostníky a dělníky. Strana
katolická postavila v 9 ohlášených okresích za
kaodidáty © dělníků a pouze 3 kněze, kteří ještě
svým jménem a celým svým životem značí určitě,
směrodatný program. Kdyby strana katolická byla
skutečně tak nadvlády dychtiva, a šlechtická jak
se jí též přesdívá, byla by dle vzoru stram savo
bodomyslných a | socialistických postavila samé
kněze aneb šlechtice za kandidáty. Zaznamenává
me to faktom pro budoucí vhodnou dobuna obra
nu naší strany. Abychom ukončili svůj referát o
tiché schůzi niladočeské, sdělujeme, že jako p.
dr. Sláma též i p. Formánek byl přijat za
kandidáta většinou hlasů. Páni kandidáti slibova
li mnoho, proto můžeme míti snad mnoho naděje
do budoucnosti.

Boucharonští novináři. „Básníci,nadšenci,lidé
s velkými myšlénkami a zlatým srdcem, toť byli pr
vní naši redaktoři. Svět jim nestačil i postavili se
na vyšší místo, odkud ukazovali svědavému lidu cestu
za ideály. Odtud má šurnalism svůj erb a diplom I“

—v slova napsal před lety snámý feuilletonista,, Kužner.
P Podíváme-li se na tak mnohé redaktory, tu do
stane člověk mimoděk husí kůži.

Lidé ti oproti ideálním svým předchůdcům
hrozně pokročili. Za pětku udělá třeba všecko. Jeho
list je zrcadlem jeho daše. Husitskými cepy sačíná
článek, prostředek zabývá se pobělohorským článkem,
na to se trhá celý svět a konec tvrdí Havlíček azase
Havlíček. Je přiroseno, še mravní působení tako
ého redaktora ještě je menší neš-li rosumové. Re
daktor takový staví se v čelo města nebo okresu



i
světem,stano se majetkemHisíců . kojdroj laucharonský redaktor ničí po om
neráškami, tyranisuje úředněpostavenéosoby a
šením jich soukromých křehkostí a steví suroVými
slovy nepohodlné osoby na pranýř šlených slo
činů, které v nejblížším čísle buď odvojé nebo zasedá

na lavici obžalovaných předporotou. Na př.pa X.vrátil redaktoru list. Brzyna to eluška X. la
opilého žebráka. V novinách se sjeví lokálka „Boháč
a šebrák“ Jednoho dne jde týš občan za procházku
a hrajícím dětem dá po krejcaru. V novinéch objeví
se na to lokálka: „Neporozuměná humanita, v níš
redaktor ukasuje, jak se mládeš svádí k mlsání, mar
motratnictví. Občan X. napadán jest v novinách tak
dlouho, aš se buď vykoupínebo redaktora saluje.
Danes redaktoři plní žaláře pro sprosté sločiny a
činy a obecenstvo oddechne si, kdyš za ně
dveře žalářní zapadnou. A jak smatně tito hrdinové
vypadají v soudní sínil Obyčejné zapírávají urášky a

vymlouvají se, še byli buď mystifikováni, anebo ne„ jak a od koho se jim správa do listu dostala.
Nejedno české město upřímně by dnes dosnalo,

še někdejší malicherné policejní chikánování měštanů

zoaniteinější bylo než-li nynější postrach před — svo
Oe: vlasteneckéj působení mnobých krajio. je in
ských novin, na to nezapomínejme! Ano, vlastenecké.
Toť právě smutný příznak času, že dáváme přednost
daremnému vlasteneckému křiklounu před spořádaným
člověkem. Kolik ničemů jiš bylo pardonováno v naší
společnosti — protože byli velkými „vlastenci.“

Náš základ musí býti mravný a tato theorie
musí konečně vyhlasena býti s povrchu českých zemí.
Vlastenectví! Když ty haldy venkovských novin pře
hjíšíte v kavárně, seje na vás myšlenková prásdnota

a mravní Jedabylosť — ale odevšad fučí ten laciný,opotřebovaný pathus ae onen nepříjemný výpar 
šení, jako když člověku páchne s úst. Člověk trne
nad tou míchanicí nepochopených frází, odsuzováním

potik s jedné a mesnalostípravopisus drahé strany.edoukové takoví hledí při tom pravidelně „národu“
neb „lidu“ lichotiti, a přece lichotiti massám je zrovna
tak nízké zaměstnání jako lichotiti knížatům.

Nejbližší okolí pravidelně tak vězí pod hrůzo
vládou těchtu samozvaných satrapů, že málokdo od
váží se ozvati. Žslovati se mnohý rozpakuje Za dned
ních dob, byt by věcbylai sebe spravedlivější,právo
sebe lepší na straně napadaného, jest výsledek porot
ních soudů nejistý. Jsou v každém kraji slaboši, kteří
se třesou; jsou lidé špatného svědomí,kteří mají proč
báti se; ale jsou i lidé besúhonní, kteří ďáblu zapálí
svíčku, aby měli pokoj. Ostatně velké massy mají
mnohoočí a nnobo uší, ale málo soudnosti a

S ka;A padání chsousedéibují si, š na i jsou jeji .
Zapomínají: dnes mně, zítra tobě. Těší ae, když po
čestnílidé napadáníjsou revolvérem a kyjem!
Lidé pcčestní— bez rozdílu stran — jsou ma
tariálem, jejž „zpracovávají“ boucharomští „šurnalisté.“
Ale jak zpracovávají! Jich duševní výplody jsou
jedem, který nám otravuje mládeš a opijí starší. Před
platní lístek na „Moderní osvětu“ je u nás pojistkou
cti. Kdo neabonuje a zastává nějaký úřad, kdo pů
sobí ve spolcích, krátce kdo je činným veřejně —
musí abonovati a mlčetí! Jak, že nepoelechneš ? Dobrá|
Dobrá! tvůj úřad, tvoje rodina, čest dceřina, ženina,
pověst tvého obchodu, tvého jména nemá více ceny
ami haléře — dokud neabonuješ. Jinak jsi v nerov
ném boji s ničemou, který nemá v ruce mb ale
horší véc: novinyl — „Ús.“

* »e

Hledá se majitel trakaře. Dne16. t. ».
nalezen byl při domovní prohlídce u Al. Šťovíčka
v Radikovicích trakař, jehož nynější neoprávněný ma
Jitel se přízoal, že jej na podzim m r. ukradl na
trhu v Hradci Králové. V trakaři vřezána jsou pí
smena J. V.

Okřídlení šháři. Minulý týden vzňala se
na nádraží v Ustromeři badora pro vytápění loko
motiv a značně byla ohněm poškozena. Jako příčinu
ohně uvádí se, že ve střeše budovy mělo několik
vrabčích rodin hnízda, jež se při vytápění lokomotivy
vzňala.

Neurvalý Něm jakýsi K. Partuš, příslušn
do MoravskéTřebové Sbrll se zdejšímměstědne 1
t. m. Před domem č. 45 jal se pojednou poctívati děl
níky tam pracující ne příliš lichotivými jmény jako
běhmische Hunde atd., aníš by kdo k tomu savdal
nejmenší příčiny. Výtržník byl sebrán a po delším
houževnatém odporadopraven sa mříže.

Potloukl spoludruha. Th. Treksler, trahlářský

pomocník z Troumovic u Loun, zaměstnaný u firmyrůf, Šlechta a spol. v Praze byl vyslán posledním
časem s dělníkem V. Vanikem na jakoasi práci do
zdejšího kasina. Dne 15. t. m. ubírali ee oba jmeno
vaní dělníci z Nového Hradce Kr. Cestou nejspíše se
pohádali, při čemš Vaník vytrhl z plota silnou tyčku
a udeřil ní Trekslera tak upřímě přes hlavu, že mu
spůsobil značné poranění a mimo to rostrbl mu kabát.

dyž se napadený chtěl útočníku postavit na odpor,
vytáhl tento na něho nůž.

Chtěl se oběsit. U statkáře J. Malíře ve Lhotě
Libčany sloužil 19letý čeledín Josef Píša s Mich

oky. Týž nepohodnuv se pro jakousi příčinu s domácí chasou, odešel dne 4. t. m. do hostince, kde po

řídil si na losí pořádnou kocovinu. Jea notně spitý,tropil rámus, že musel být dodán do obecního
vězení. Tam však pojala mladíka myšlenka sebevra
žedná a týž pověsil se na vlastní svůj řemen, jímž
byl opásán. Šťastnou náhodou byl ješté včas užíznot
a přiveden k vědomí. Druhého dne, když vystříslivěl,

m

jistá peníze oměkuprádlo. jed nedhávae jam imoc. povšimlajdne13.t. m.právětse
malíř porcelánu Jan Friedl z Mirošova u Pelhřimova

sBokr aby menčiniltak nějakýzloděj,sebral prádloa s nímdo bot.

U y. Ze zemské donacovací
dne 13. t. m. káranéc Em.

Jevanský, 36 roků starý, příslušný do Podstráně u
Král. Dvora.

Kontumace byla právěnařísena v obcích:
Rosběřicích, Lípě a . pes jakýsi pokou
sal jistého čeledína ze Břízy s jedno děvčez Ros
běřic. Oba ranění poslání do Vídně k léčení.

Zábav večírék a číšníků z
Hradce n“ a obolí n středu dne
94. února o 8. hod. večerní. — V. Živnostenko
čtenářské Jednotě. Hudba pana Nováka. Vstupné
1 korana k účelu dobročinému.

Z Náchoda. Dne 15. února v posdělí svolal
kandidát katolické strany národní dp. R. Vrba vo
ličskou veřejnou sohůsí, do které se nahraslo množ
ství socialistů. Schůze skončila bouřlivě, poněvadž
socialistická cháska neustále řečníka vytrhovalaa po
něvadž dokonce jeden opilý člověk do schůze se do
stavil, užil řečník, který mobl pouze rolnický pro
gram vyložil, ostrých slov na obrana svobody slova,
načež povstala vřava, sa které předseda dp. Stejskal
schůzí rozpustil. Sovialisté přes to setrvali skorem
bodina v místnosti za neustálého hulákání a nechtěli
se vzdálit. Zde opět důkaz o příštím bratratrí, rov
nosti a volnosti v budoucím státě pokrokářko- 
listickém. Ubobý český národe, kam to spůějeme.

Ze soudní síně.
Před pražskou porotos.

DOSVĚcCOovVAČu.

Jeho Milost nejdůstojnější pan biskup Krá
lovéhradecký, Edvard Jan Brynych, bájí horlivě
víru katolickou a vystupuje důrazně proti všemu,
co uráží nejsvětější city věřících katolíkův a co
podrývá náboženství i vážnost katolické církve.
Protože se snaží obnovit život katolický, protože
zakládá katolické spolky a sám slovem i písmem
hájí zájmy katolické, proto jest stále jizlivějína

M+

padán odpůrci věci katolické.
Dobře plřou „Katolické Listy“: „Aby vedle

všech možných evapgelicko-hbelvetských, asociali
stických a nevěrecko-liberálních plátků ve vlastním,
sídelním městě Hradci Králové ndp. biskup měl
svého papírového štíra, složili se na Hradecka
helvetové, pokrokáří a socialní demokraté, a loni
V srpnu započali vydávati v Hradci Králové „Osvě
ta Lidu (!)“

pdporědí redaktor toboto lista jest polítování hodným,odpovídá-li za hanopisy jiných a
ještě bůře jest na tom, -li zprávy uveřejňo
vané sám píše. Útoků nearvalých, nízkých a
surových jako v „Osvětě Lidu“ eutva nalézti lze
v jiném listě českém. Je li forma článků odporná,
jest -pačalí obsah přímohnesný.
: V pondělí, dne 15. února stál odpovědný
redaktor „Osvěty Lidu“ před pražskou porotou.
Ze spisu obžalovaného vyjímáme:

C. k. státní zastupitelstva v Prase šalaje na
Josefa Heveru, 24 roku starého v Nuslích rose
ného, do Prahy příslušného, evangelíka, svobod
ného, šarnalista v Hradci Králové, še uveřejniv jako
redaktor časopisu „Osvěta Lida“ v HradciKrálové,
vycházejicího a v Praze tištěného v čísle 1. tohoto
časopisu ze dne 8. erpna 1896 článek sl „Pan
Brynych“ začínající, v díle tiskovémDr. EA. Bry
nycha biskupa Královéhradechéhoco správce dn
chovního ve příčině něčeho co učinil tento sa svým
povoláním 1.) vypravováním převrácených skutků křívě
vinil, „še s marnivosti a siskuchtivosti súčastnil se
pohřbu staroty vysokomýtského J. B. Tůmy, kdešto
pohřbu děkana vysokomýtského P. La kešlo se ne
súčastnil, protože tento byl spravedlivý, počestný kněz
a při tom člověk chudý, tedy s určitých ne ých
skutků, kteró by biskupa Brynycha v obecném mínění

mohly snít, vůbec u veřejnýposměchvydával, čímžspáchal přečintibezpečnosticti v 98.488a491
tr. z. trestný, terý se dle čl. V. odět 3. záko
ne ze dne 17. prosince 1862 č. 8 ř zk. (s r.
1863)s moci úřední stihati má. Všechdůvodů
v žsiobě uvedených a obsah c. k. státním návladni
ctvím zabaveného článku „O. L.“ uveřejniti nám nelze,

jelikož oboahají nejsurovéjší potupnéurášky jak posvátného pohřebního obřadu,tak nejdůstojnějšího paná
biskupa a 80ti katolických duchovních, kteří se
súčastnili pohřbu vysoce sasloužilého vysokomýt
ského purkmistra pana Tůmy. Pražské časopisy,které

přinesly znění zašalovaného článku, propadly konaci
Nekonfiskovazý „Hlas Národa“píše mezi jiným:
„K článku tomu uváděla žaloba: P. Ant Lu

kesle, děkan vysokomýtský, zemřel dne 2. února 1886
ve stáří 61 roků a byl dne 5. února 18G6 od p.P.
Josefa Pochyby, faráře a biskupského vikáře,pohřben.
V čas ten nebyl nymější biskup dr. Ed. Jan Bry
mych ještě biskupem, neboť byl dne 31. pro

since 1899. tedypo více než 6 letech jmenován
a dne 19. ledna 1808potvrzen za biskupa.údvalý stargsta vysokomýtský J. B. Tůma, rytíř řádu
císaře Františka Josefa, zemřel dne 20. července 1896
a byl dne 328.července od biskupa dra. E. J. Bryny
cha pohřben. Pohřbu toho súčastnil se biskup Bry

jší3:

; ri
b:E :i

samo.
„Hledí-li se“ — dovozovala salobe — „k

článku, tedy nelzepochybovati že článok ten dle
lJéhosvého sestaven Brysycho a veřejnýchposměcieúčel, uvésti biskup u veřejný
Avšak i skutečné události ohledně pohřbu starosty

Tůmy a děkana Lukesle jsou překronceny26
tím sřejmým úmyslem, viniti biskupa Brynychasne

o ktaloraný jeaž bylpro tiakoré delikty
trestán kotami a pro úrášku na chi odsouzen:
byl k šestidennímu vězéní, čímil velice tramný do
jem. Po přečtení obžalovacího episu problásil, že
zodpovědnost sa článek bere na sebe, pravil pak:

Blava Sonda, velectění páni porotci! ©Předevšímdovolímsi poukázat kosoběpanaveřejnéhoša
lobceak osoběmé.Jáiwslojímjakosástupce
šarmalistiky (!!! ale jaké ???) a pan veřejnýža
obce jako zástupce vlády .. *

ředneda, rada zemského souda pan
tř Patera: Myslím, že zde to každý ví, žo vy,
jee obžalovaným a pan veřejný žalobce jako
stupce vlády. V příčině té snad nemusíte se šíříti.
+ Obšalovaný mával v race „Obnorou“s
pravil, tam že se také kritisuje. Uredl pak, že
bylo jebo stanovisko jako ovangelika, aby proti
kritice dal kritiku z momentu politického.

Na to p. předseda uvedl obžalovanéma
Ba Damět, še jakodývalýkutolékpřešel ku víře

na eee a pakli takovýmto bemh katolického hodnostáře kritisovati,
Že musíuznati, kdyšnyní tíha sábonanaň oslow
váhou dopadá.

Obžalovaný, jehož hrdinství se soustředilo
vtom,žepoožívalvždyti „panBrynych“
nedovedl pro svá tvrzení v „Osvátě Lidu*(1!!)
ani jediného důvodů ti a podati ani nemohl
ježto celý potupný článek byl vylhanou,
nemotorně psanou slátaninou, jen aby ka
tolický biskup veřejně byl zneuctén a po
tupen. Obžalovaný, patrně na důkaz, jakým m0
derním oevětovým hrdinou jest, utekl se sbaběle
k vytáčkám, k výmluvám a k zřejmé nepravdě,

Namítal še byl celý náklad dotyčnéhočísle
„Oevěty Lidu“ sabaven. Jakmile ho sásylka došla
(list tištěn byl v Praze v Beaufortově tiskárna),
čekal v redakci jiš četník, jenž celý náklad skon
fiskoral, tak že obšalovaný prý nedostal
do rukou aní jediného čísla a nebyl tu
diž list rozšiřován. +

Obžalovaný praví dále, še se musívzhledem *
k tomu domnívati, že zajisté kompetentní kraby

daly panu biskupu Brynychovi konáakovnný, člá=pekpřečísti,jinakše by o němmobyl amb
svěděti (111)

VKrálové Hradci,kašdý ví, co má oprav
domlavnosti obžalovaného souditi. Vždyť zde bylo
sabavené ono číslo rozšířeno a čteno a způsobilo
rozhorčení. Protože svědci nebyli žádní voláni,
nýbrž čteny byly jen různé protokoly,bylo prů
vodní řízení brzy skončeno.Otásky byly tyto:

Jest Josef Hovera vinen, že ureřejnivjako
redaktor časopisu „Osvěta Lida“ v Hradci Králové
vycházejícího a v Praze tištěného v č. 1. tohoto ča
sopisu ze dne 8. srpna18v6 článek počínající slovy:
„Pan Brynych“ ra. Ed. Brynycha co správce du
chovního .v příčině něčeho, o0 učinil tento za svým
povoláním, vypravováním převrácenýchskutků křivé
vinil, „že s marnivosti a siskochtivosti súčastnil se

hřbu starosty vysokomýtského p. Tůmy, kdesto po
řbu děkana P. Lakesle se nesúčastnil proto, že tento

byl pučestný kněz a při tom člověk chudý“ — a tedy

, 3. Jest J. Hevera vinen, že uveřejnivjako
redaktor „Osv. Lidu“ v Hřadci Králové vydávaného
v článku „Pan Brynych“ dra. Ed. Brynycha, biskapa
králové-hradeckého, co správce duchovního v příčině
něčeho,co učinil za svým povoláním— vůbecve ve
řejný poaměch vydával

Státaí zástapce pan Merhaut obopil se
pak slova a pravil: 

„Především musím sl. porotu iti, že
v přítomném případě není mijakého politického
momentu a že v něm o politice není řečí a řečí
býti ani nemůže. Pakli někdo je poukázán, aby
hájil svou osobní česť, tento poklad každého ve
řejné postaveného člověka, přiznávám, že nemí k
tomu mnoho nálady sapotřebí. Avšak i přes ve
škeré časové proudy a přes veškeré okolnosti
musí k tomu povolaná kompetence porotního souda
pro urážky tiskem dáti místa, aby moll každý,
jehož osobní čest zbůhdarma s zúmyalně byla Da
padeva — také se obbajovati. Každý slušný člo
věk ctí osobní češť druhého a slušný redaktor

osobní čest drahého bk bozdůvodné zajinté bylnenapadl, kdyby nejednalo se mu o tendenci,
o) pobanění osoby jím nenáviděné,proto že je ji

ného směru a nábledu, pro to, že je to biskup.
Připouštím, že osoba politická musí sobě dáti Jí
biti kritiku svých politických činů. Ale kritika a
hrnbé urážky, to jest veliký rozdíl. Kdo na poli
tické kolbiště vystupuje, nechí sobě dává vyčísti
způsob svého vystupování a kritika své politiky
— to jest jiš obvyklé — avšak vylhanými, uráš
lývými články pohaměti úřad a důstojnost duchov
ního při pohřbu apůsobem tolik níským, jako uči



skupa dra. Brynycha jako o vůdce strany, zde
jedná se o jeho osobní Čest, byla li tato uražena
Bebo ne. Státní aástapce vykládá přítlušey zákon
a přvohází k otázce druhé, byl li ad. pan biskup
Brynych vyličováním v „Osvětě Lida“ učiněn
směšný neb ne. Veřejný žalobce citaje jednotli
vosti ze článku a dí, že pozůstavuje svédomí a
Přisase pp. porotců roshodnouti, zdaš takové vý
plody o biskepu Ed. Brynychovi za urážlivé uzá
vají, a žádá sa odsouzení obžalovaného.

- Po řeči obbajovací odpovídal veřejný p. ža
Jobce, še státní návladnicívá stibá všdy i
mou urášku úředníků štalních, a še urášku du
chovních u vykonávání jeho funkce téš podléhá
pravomoci státního šalobce, jako 1 tento případ.

„Katol. Listy“ praví: Kdo slyšel a viděl
radaktora „OsvětyLidu“ v“porotním sále, a koma

1 a temdostane se číslo jeho časopisu do kybezděky přisnati musí, že tento mladý, dosti ob
mesený muž je vlastné odpovědníkem jiných, amo“
symiton krytých lidí a vlastních dšimíků na té

Osvěté Lódu“.
9 Po krátké poradě odpověděli porotci ku L
B. otázce všemi hlasy „me“, ku II. bl otásoe 11
hlasy „ste“ — 1 hl. ano. Byl tudíž red. Hovera
Je šaloby osvobozen.

BSosd skládal 50 5 předeody tady zem. s.p. Patery a soudců pp. radyz s. Brožovského

s Pravoslavůa rdné O sekretáře p. E nádla,žalobu sastupova Í zástu pan ut a
obšalovaného bájil dr. Jití Sohmau. Zapisovate
jem byl aus. p. Solnař.

Do vylosování byli pp.: Patera Aat.,
řezník a hostinskýv Nové Huti, Hrabec Václav,
eajitel domu ve Vysočanech, Lokay Adolf, maj.
domu a kupoc v Karlíně, Procházka Alfréd, ma
jitel usedlosti v Uuřiněvsi, Pudlač Karel majitel
domu v Karlíně, Otto Freiberger, obchodník ga

lanterním zbožím v Praze, ím Podzamský majiteldomu ve Vysočanech, Antonín „ maji
tel dona na Smíchově, Alexandr Bucek, obchod
alk tkaloovským zbožím a majitel domu v Praze
a Moric Graf, obchodník v Novém Strašecí.

Četní pokrokáři, židé a aocialisti uvítali
esvobosující výrok poroty bouřlivým voláním „Vy
borně“ s „Sláva“.

Pon předseda soudu obecenstvo přísně na
pomenul, aby se zdrželo všech projevů, jinak že

lh Bucemdáti místnost pro posluchače vyklidi

Odsouzení obžalovaného byl by si nejméněpřál Jebo Milost nejdůstojnější pan biskap. Jesti
pan Hevera příliš ješté nezkušený, sváděný a ne
obratný, coš potvrzují více méně všecky referáty

pražak joh Sasopisůak plšou „Národné Listy“ v referátu ze
aoadní síně v čísle se dne 15. února 1897:

Číslo prvé, („Osvěty Lidu“) které vydáno
bylo dne 8. srpna 1896, obohatil totiž p. Hevera

mesi jinými také článkem, nadepsaným „Pan BRrymych“. Večlánku tomto způsobem, který podá
eal důkas, še pan pisatel přílišobratněpérem
vládnoutí nedovedl, byly biskupu Brynychoví vý
čitky činěny prote, že na pohřeb vysokomýtského
starosty pana J. B. Tůmy se dostavil, ale stařič
kého děkana dp. P. Lukesla na poslední cestě
ka hrobu nedoprovodii.
: Jaká je to arovnalost, že biskup Brymych
starostu vysokomýtského pohřbil a děkana nikoli,
když teprve sa celou řadu let po jeho smrti bi
akupem byl jmenován?

Rouluštění této záhady bylo by si přáti. Ne
chceme nikterak szaetávali se kralohradeckého bi
akupa, o jehož činností v jiných rubrikách lista
bylo náležitě (?) pojednáno, ale také nemůšemeschva
lovati jakékoli sneušívání tisku. Jako bub po de
šti vyskytlo ee v různých končinách časopisů,
jich páni redahtoří na sřetelémic jiného nemají,
neš tupiti, blátem a kalem kolem sebe háseli, po
ctivou a plodnou práci odsusovati, sami však mic
kloudného dovésti by nemnhli, leda hubou tloucs.
Slušnýtonse sloupcůlistůpodobných—připo
smínáme, še všechny časopisy nemůžeme do jedno
bo koše házeti — úplně vymisel a nenáviděný
odpůrce porášen bývásačasté jen besduchými a aš
dětinský naioními argumenty, které leckdy ami prav
divy nejsou“.

, Tento úsudek pražských časopisů bude za

(4Osvěty Lidu“, který zdá se býti přílišně do sebe
a bvého domnělého velikášství zamiloraným.

Boudní lidé četli aspoň v ponděli s úlrpno
stí-a sároveňs trapnýmipocityBanárožích:nale

posé plakáty, še redaktor Hovera ve
8 „odčanem(!) Brynychem byl usnán sa

Veřejné mínění, pražské časopisy. soudí o
této věci, jak s výše uvedeného, plyne jinak.

Rosvášní lidé kroutili také povážlivě hlavou,
že takovéto demonstrativní nalepovácí plakátůse
trpí, a že se najdou také tiskárny, které plská
ty podobného drahu k vůli těm několika krejca
rům zisku hotoví.

Vynikající katolický biskap uvádí se de
monstrací takovou vo zřejmé zlehčování = jest
vydán veřejné polupé v šano. Plakáty ualepené
byly v poďrečer ovšem konfiskovány, ale přes noc
byly zoova nalepeny. Páni arranžéři takovéto
„osvěty lidu“ dosáhli také svého účelu. V pon
dělí odpolednehulákal jakýsi opilec před biskup
skou residencí a pronášel hanlivá slova na nej
důstojnéjšího pana biskupa, policajta však nebylo
nikde ani viděti. Večer byl jeho Jeho Milost adp.
biskup na procházce za moravskou branou veřej
né insultován. Máme to opravdurozkošné poměry
v katolickém Rakousku. Pouličníchování sesuro
vělo tak povážlivě, že utrpěla veřejná mravnost
snad horší porážku, než-li hmotná síla Rakouska
v bitvě u Králové Hradce. Soudě dle těchto ve
řejných demonstrací domníval by se leckdo, še
redaktor zdejší „Osvěty Lida“ Josef Hevera, jako
vítěz vyšel z boje novinářského proti našemu adp.
biskupovi. Zatím však konečně u všeobecnou zná
most vyšly věci, ješ náležité otevrou oči katolíkům
naší dtecése a sd-jšího mésta. 1. Redaktor „Osvěty
Lida“ jest ovanjelík. jenž jako bývalý katolík pře:
šel ku vfře evangelické. Odtud lze pochopiti, že
našemu panu biskupovi říká jen občan nebo pan
a že v novinách stále brojí proti němu, co je ka
tolické,a tendenčně šíří vše, co v posměch uvádí
katolíky, ať zde, ať v okolí. Toho ale akero ne
lze pochopiti, kterak právě inteligentní katolíci

i zde s takovonto „osvětou lidu“ mohou pokračovati. Však lid sám protirá si oči a s
volá : Teď teprv tomu všemurozumíme. Kam by
to vedlo, kdybychom se neměli sami ojímati
svého duchovenstva! Jinověrci, pokrokáři, socialní
demokraté, židé — nikdy nehaní své předáky,
Saperintendenty, seniory, vikáře, rabíny atd.

Noviny přinesly, že přítomná při soudu mlá
dež a mnoho židů provolali výbormě výroku po
roty. Avi slova nedíme o tom výroku — ale kon
statujeme,že s „O. l jde mládež ažidé.

Mladí peněsokazi.
Porota v Hradci Králové.

Ve středu dopolednepřivedení byli do porotníhosálu dva bledí 19letí hoši obžalovaníz těžkého zločinu
falšování mince. Byli to strojničtí učňové Arnošt Dusil
s Vamberka a Josef Hůbner ze Žamberka — oba
v učení v p. Richtrově strojnické dílně v Žamberku.
Koncem léta m. r. připadl Dusil na myšlenku, neda
la-li by se padělat pěknábílá koruna, jiš tak často

při ové,

mistr doma, sebral sebou nejmladšího učně 15letého
Holoubka a jal se dělati jakýsi druh kleští, které opa
třil šroubem, aby se daly stáhnouti a pevně sevříti.
Holoubek mu při tom-přitloukal. V neštřeženém okam
šiku s Hůbmevem rozthavili kleště, vložili mezi ně
vypůjčenou korunu a pevně ji sevřeli, myslíce,že vy
máčkne se v změklé ploše kleští tvar korany a tím

sobem, še by ao pak daly botoviti i falsifikáty.
orana však do železa nevytlačila formičku, ale ros

hřála se a — vytekla.
Tato nehoda nesastrašila nikavého Dusila,

aby nepřemýšlel dále; snad ch si právě vzešlou
škodu nahraditi. Jednoho dne vyhloubal na soustruhu
do kusu železa okrouhlý otvor právě tak velký, ab
doň koruna těsně vešla. Otvor opatřil na obou koncí

cinkovými písty, mezi ně vložil pravou korunu a kdyšpak na jeden konecpistu udeřil kladivem, vyrasil se
negativ koruny. Na to kovpil si Dusil za 26 kr. olova,
slil je s cínem ve sloupec v síle koruny a stoho na
řeza! kolečka, která vložil mezi písty do formičky

a opěiným udeřením na písty, obdržel positiv, kterýbyl bez okolopisu „viribus unitie.“

kdyš b Abner pe zájmem sledoval pokus nie iyl vybotoven jeden „podařeny“ falsifikát, še
jej udat do cukrářského závodu p. Tomanové. Měl
štěstí; Tomanová si penízdobře neprohlédla a dodala
naň 42 kr. Druhého dnevšak byla „korana“ poznána
a podvodník vypátrán. Tento škodu sice ihned nahra
dil, ale o celé záležitosti dovědělo se četnictvo, které
učinilo u obou obšalovaných domovní prohlídku a
našlo u nich věci, jež zřejmě nasvědčovaly tomu, že
jich majitelé falšovali mince. Oba jmenovaní byli udáni
a později vzati do vazby a vzešena na ně obžaloba.

Při přelíčení přiznali, se oba k vině, popírajíce
slý úmysl a pravili, že dělali to jen „z legrace.“

Svědek Holoubek, 16letý spolnučeň obžalovaných
musel při zhotovování kleští, jako nejmladší učeň,
přítloukat Dusilovi a u soustruhu točit kolem. Sám
nevěděl, co to Dasil dělá, myslil prý, že „fušuje“ an
mistr nebyl doma. Mincovní úřad praví ve svém do
brosdání, že předložená koruna vyhotovená obžalova
nými je špatně provedena a že je lehko od pravé ro

zeznatelna a to také bylo sávašnou příčinou, še PR
porotci odpověděli pro obžalované celkem příznivě.zsudkem uznán byl Dusil vinným pouze přestupkem

vodu dle $ 461 a odsouzen do vězení na 5 dní.
úbner uznán vinným dle 8 325 a vyměřen mu trest

14 denního vězení. Oba odmeali to semorasbou
v níš si pobyli od 20. listopadu m. r. Porotcům stala
se v tomto případě nehoda, že si apletli otáskya
masgeli znovu k poradě. i

Směs,
Stejnéa přecerosdílné.Jakýjest rozdílmezi

2bletým pánem a děvčetem? — Pán začíná
pětadvacátým rokem volit, kdežto 2Dletástečna
volit přestává.

Pořád stejný. Zamilovaný: „DoesvDo
ci zjevilo se mi ve snu překrásné děvče l“ — Pá.
lený: „Á má penízo?“ 

Sedl na lep. Muž: „Ale Marouško, proč si
vylóváš zlosť na ubobé služce?“ Žena (hro

vě). „Máš pravda! Mobu sí ji také vylít — na
toběl“

Nepolepšitelný. Matka: „Karlíka, ty jei
opravdu velice nespůsobný! Pořád Muřzu zlobíš.

ebudeš-li hodným, dostane Mařka samé pěkné
věci a ty dostaneš jenom metlu!l“ — Karlík:
„Ale maminko, pak jí Mařce nařežu!“

Chytráček. Ferdáček vidí za oknem 13 ja
blek. Nemůže pamlece odolati a sní jedno. Ma
miaka bo proto peskuje. Ferdáček: „Ale ma
minko, ty přece říkáš: z třinácti musí vždy
jeden zemřít !“

Lacinéjídlo Žena: „Proš ten krejčí každou
středu a sobota chodí 8 tak usměvavou tváří se
dívat k řezníkovi na dvůr?“ — Švec: „Tu ře
zník vždy píchá vepře, a krejčová mu pak k tomu
omastku uvaří vždy zelí“

Z bláta do louže. Pan praktikaot chtěl se
vybnout svému krejčímu, u něhož visel, 'a padl
při tom svému ševci přímo do náručí.

Ubošák. „Co pak jste, pane inženýre —
idealista neborealista?“ — „Jsemženat—
fatalietal“

Šťastný vtip. Jaký jest rozdíl mezi omrtí a
ševcem? — Smrť udělá vše hned, švec však říká,
že to ndělá také hned, ale neudělá mic v čas.

Růsmý vkus. Boženka: „Mým ramilova
ným beglem jest: Spojenými silami! A tvým? —
Emička: „Můj drahý Jeníka!“

Podle sebe. Slečna: „Kdykoli se pro něco
zamyslím, bývá mi vždy smutno. Student
soucitně: „Máte slečno snad také dluhy ?“

Sociální demokrat. Soudce: Proč pak jšte
svého kamaráda tak nehorázně sbil? — Obža
lovaný: Mrzelomě, že za nynějšíchzatrolených
časů opovážil se ještě jeviti na své tváři spoko
jenost. :

Přepočítal se. Řezník dal sedlákovi kuba,
aby si jej naklonil a pak laciněji koupil. — Se
dlák (mlčky zapáliv si doutník): „Tak, teď to

er Při kouřenídostávám dobré nápady a tuka napálím“.

Tržní zprávy.
V Hradoi Krábové, dne 13. února 1897. 1 hl

přenice sl. 6.05 až 6.50, žito sl, 5.10 až 5.36, ječmen
sl. 4:30 aš 4-60, oves sl. 270 až 8.10, proso sl. 5-—
— my,vikve sl. 4.70 až 4-75, hrách sl. 7— až 10—
čočka si. 11:-—aš ——, jáhly si. 9— až 0—, krap sl.
8-— až 31-—, bramborů zl. 2-10 až 2 80, jatelového se
mínka červeného sl 20- — až 82-—, jetelového semínka
bílého si. 85- — aš 40.—, jetelového semínka švédského zl.
230-—aš 26-—,mák zl. 16-— až 16-76, olejky sl. ——
aš ——, Inéného semene zl. 6-——až 16:75, 100 kilogr.
žitných otrub sl. 6-60 až —-—, 100 kg. pšeničných otrub
sl. 6-— ai — —, 1 kg. másla čerstvého si. —95 až 1.—,
1 kgmásle přovařenéhosl. ——až ——, 1kg. sádla ve
přovéhozl. —80 aš ——, 1 kg. tvarohu 18—14 kr,
1 vejce 5 kr., 1 hektalitr oibale sl. 1-— až 1-20,
1 kope růsné zeleniny zl. 1:35 až 1-40. — Na týhudní
a obílní trh dne 15. ledna 1897 odhýraný, přiveženo
bylo: hektolitrů pšenice 304, žita 367, ječmene 1327,
ovsa 9632, prosa Lb.

Upozornění !
© Oznamujeme, že B číslo „Časových
Úvah,“ obsahující politícké kapitoly k na
stávajícímvolbámjest v celém nákladě
rozebráno. Kdo z pp. odběratelů nemíní
se předplatiti, nechť nám dosavádní čísla
vrátí. — Máme zvláště o 2. a 5 číslo nouzi.
V březnu vyjde opět politická brožura

we- „Do boje volebního“ "Um
na niž již nyní objednávky předem při
jímáme.

Administrace „Časových Úrah.“

křížovou cestu
non ohon.K



Nejrozšířenější, nejvíce čtený, nej
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Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T. kočžstvu a patro
nátním úřadům

| npozlacování oltářů, náhrobků ©
a veškerých potřeb kostelních,

+ Mimo to přijímá a vkusně provede 4

malby ohrámů.
Vzorky pžedloží se na požádáni.

M Voškeré zakázky vyřizují se vkusmě tr
| vale a levně,

vyšla čísla: | Adrokátní kancelář

(l, Náš program. * wma

2. Radikalismus a klori- | | ŠTĚPÁNAFISOHERK

kalismus. 3 | Mrkít
3. Encyklika Lva XIII. v radní Králové,

náchází se od nynějška v nárož

Ó otázce dělnické. nímdoměč.p.280.p. professora
Beránka (první dům u pražského

4. 0 utramontanísmu. mostu)v1.poschodí

»Časovéúvahy«uveřejňujípozoru- PG“ Kdobě "Nj
hodné prácenové istarší, aby vnikly
donejširšíchvrstevkatolickéholidu.velik o0m0 ČnÍ
Obsahují průměrně 2 tiskové archy a 2.
prodávají se jen za Cenu výrobní. dovoluji«i ootivědoporašiti

Celoroční předplatné 1 Ss poštou| Beší hreby se slohemkostelůsouhlasné.Kříše
so kr., jednotlivá Čísla stojí 4 Kr.na | Yécestyv reltefuřezanéneblité,polyohromované
4 výtisky pátý výtisk zdarmaa franco. | "4 *lacenépůd v slohových,rámeleh,ech

hui„Aikadlih,Alka M Mikki Akkadu

Fraktická příručka
pro veledůstojné duchovenstvo:

ooustavný přehled
) zákonů a nařízení občanských
J o působení orgánů církevních
j ve škole obeoné a měšťanské.
. Na základě pojednání

Dra. Antonina Skočdopole,
uveřejněného

v Kalendíři dac hovenstva českosl. ma r. 1804
obšírněji zpracoval

Dr. JOSEF MRŠTÍK.
(Cena 1 sl, stran 194.

Spis tento achválen a odporučen jest všemi nejdůst.
Ordinariáty v Čechách. Též odborné časopisy české,

příznivě jej posoudily a odporučily. ř
Cténé objednávky vyřídí jedině 6

Pref. Dr. Jos. Mrštík Mv Hradci Král.

JEIEIENCC ICAO K
NOASONONE(ROONOO



Fotografiea nákresy jetu k dleponici.
Vhluboké úctě cddaný 

: Josef Krejčík,
"umělecký závod 'řezbářský a sochařský

v Eraze.
Písáraa a dílny na Letné 612 —VIT.Sklad Eliš

čina třída č. 24. 2

Ludvík Nejedlý,
dekorační malíř
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Slkíkací vosk
na podlahy

do tanečních síni
nabízí nejlevněji

Josef Pilnáček
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na ovíce mýdla ď voňavky
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Chceme školskou opravu.
-Jest moderní škola v každém ohledu opravda

tak dokonalá, že nepotřebuje žádné opravy
Otázka tuto klademe na srdce všem i

vým učitelům a všem upřímným přátelům školní
mládeže a výchovy národa.
; Kdo zná jen poněkud život veřejný poznává

pořád více, že, ačkoli pyní téměř každý umí číst
a psát, ačkoli mládež ve Škole nabývá širšího vě
dění, še přece jen v moohbém obledu paslne.
stává se nešvědowitou a nespolehlivou. Tuto pí
oničku nemilou zpívají všickai. Rolník si stěžuje
na čeleď, řemeslník na ačoč a tovaryše, úředník
ss služky, obchodníci, živnostníci a průmyslníci
ma maobé své pomocníky. Dnes by sotva kdo
svěřil svou domácnost a svůj majetek úplně bez
dozoru svým aslažebným, jak toma bývalo ještě
před wěkolika desetiletiii. Patriarcbální poměr
mesi zaměstnávatelem a dělofkem téměř přestal,
does každý více hledí prospěchu svého a méaě
prospěchu svého chlebodárce.

Proč to asi ? Ubylo svědomitosti, mrarní vý
chovy a zodpovědnosti.

Že tomu tak, uzoává katolík i nekatolík, li
berál i konservativeco — uznávají to především
vychovatelé mládeže, kněží a učitelé — a přece
maozí bojí se veřejně hájit nábled, že školská
oprava stala se nezbytností.

Jsou or také lidé, kteří z úpadku mrav
Bosti A $00r0 lidské společnosti těží. Lidé
bez mravního podkladu upadají unáze, dají se
spíše sotročit a vykořistit. Každýzná na tuoty lid:
s v.tším vzděláním, kteří hluboko klesli a pro
půjčí sa prolo za mizerný poníz k službám, k nimž
se jinak žádný člověk nepropůjčí, který má jen
kapku cti a studu v těle.

Avšak bejen ze rištných, ale i politických
důvodů staví se mnozí nepřátelsky proti každé
opravě školské, poněvadž vědí, že by pak jejich
velikášetví rozplynalo se v Biveč.

, © „b'Autriche Slave“ přineslapředlety
sajímavou stať ku poučení svých čtenářů vo Fran
cii u v Rakousku, která jednala o konfessionální
škole. Vynikající vídeňský liberál vyslovil se tehdy
vůči dopisovateli ziíněnébo časopisu:

„Nejsme zajisté, tak bláhoví a důvěřiví jako
Mladočeši, kteří bona file bojují proti návrhu L.
vidouce v něm toliko útok namířený proti svobodě
a moderním ideím, a symptomem mooné reakce
klerikální hrozící rozšířením na veškeré národy
rakooská. My liberální Němci uznáváme
sice, že národní naše školy by potřebo
valy radikální reformy, zejména ve
směru mravním. Alenaše politické
zájmy kážou nám, bychom všemi silami
opřeli se obnovení školy konfesianální. Neboť
pokud naše školy budou vychovávati
dobré katolíky, nebude nikdy možno
sblížení našich Němců katolíků s prus
skými protestanty. Již nyní rozdilpovahy
a temperamoutu tvoří vážnou překážku se sever
ními Němci. Kdyby přistoupil k tomu duch ná
boženský, jsko v dobáeb minulých, stala by se

kážka nepřemožiteloou.Máme tedy abso
utně školy bexzkonfessionální, které

plodí nábošenskom Ihostejnosť. Toliko
pomoci této lhostejnosti jsme 8 to potlačiti anebo

h zmírniti hlubokou nesrovnalost povahy,
která dělí Němee rakouské od Němců, kteří stvo
řili velkou říši německou. To vše bylo pravým
motivem, který nás pudil vyslati do boje první i
poslední výzva svých přátel, kteří kráčí sice
v čele, nevědí však, kam vše bije. Hleďte jen na
listy maďarské e (židovskými) „Pesther Lloydem“
v čele. Osedlaly svůj zaámnýliberalismus a vytáhly
do boje proti návrhu Liechenštejnovu. Mají se
dobře na pozora, aby nedaly světu znát, že
v Ubrácb 82 procent — 16400 národaích škol
uherských jsvu konfessionélní, vydržované, řízené
a dozorem opatřované od církevních autorit růz
mých vysnání. Ale potřebovali jsme podpory ma
darského tisku: dostačilo dáti mu heslo.“

Tak pravil onen liberál, Nemyslímo, že by
byl šidovsko-liberální „Pesther Lloyd“ čekal na

uhé heslo z Vídně a že by při tom tak docela
| zapoměl na své vedlejší účele, totiž na siskajliance israolite.

Zapamatujme si dobře slova vídeňského libe
rála: „Máme absolutně školy bez
konfessionáleí, která plodí nábožen
nkom IbostejnoséÉ. A dodejme: Škola bez
vyznání náboženského nadhání Iliberálům
vode na jejich mlýh a badí téá národní lbo
stejnosť. V Uhrách IšisvobodomyslnéSlovany
pomeďatuje, ve Vídni a v krajích německých je
poněmčuje. Kde pozbyl Slovan víry, kde se stal
k náboženství lhostejným, kde pozbyl na něj vliv
batolický kačz, tam se odnárodňoje.

Je to pravda nezvratná.
V Německu a Americe odnárodňuje se již

drehá generace českých vystěhovalců, třetí gomo

race — až na vzácné výjimky — více česky
mluvit nesmí. Také Vídeň byla by dnes češtější
než-li je, kdyby tamní Čechové nepropadali záhy
hberalismu.

Ostatně vidíme tóš v celých Čechách, že
beskonfessionální škola budí náboženskou ho
stejnost. V Německu rozhodní katolíci čelí 6 ú3pě
chem peeudoradikaliemu, socialismu a aoarchismu,
u nás rozhodní Češi katolíci též.

Náboženská Ihostejnost plodí beavěrství, plodí
beznárodní lhostejnost, plodí beznárodol sociali
smus. Socialisté v Čechách se blásí veřejně
jiš k internacionalismo,akademičtí sociali
sté ta činí s obalem, pokrokáři to sice ještě
sapírají, ale skutky jejich ukazují, že chtějí od
stranit nejen Buha a trůny, nýbrž že chtějí zřej
mou revolucí. Citáty a články jejich to dokazují.
Poctivých, nezištoých snah, positivní práce neznají,
nesméřají k nim, a revoluční jejich cíle nezakryje
ani falešný humanismus“

Kdyby byl před 20 lety někdo odvážil se
Hici, še naděje vlasti, naše studenatvo nebude ve
všem cítit s národem, byla by se strhla všeobecná
nevole proti pochybovači a „Národní Listy“ byly
by jej prohlásily přímo za zrádce národa. Nuže,

že plave v cizích nenárodních proudecb, že naši
akademici se národu odcizují, fe si tropí posměch
a nevážnosť z nejsvětějších citů a snah — těžkou
tuto obžalobu pronesly teď „Národní Listy,“ které
na tomto převratu největší mají vinu a které po
tajmusi musí fici: ipse feci — sám jsemto učinili

Že my čeští katolíci za takových trudných
poměrů a vševberného rozvratu chceme obrození
národa, že chceme ašlechténí, že chceme obno
vu života českého, toho nám šádný opřímný Ú+ch'
a pravý vlustimil nesmí zazlívati. Obnova pak
je možná jen tehdy, začne-li se od kořene, od ob
novy života rodinného a výcbovy školské na zá
kladě věčných pravd víry křesťanské, víry kato
lické.

dest církev nepřítelkyní pokroku a osvěty?

Socialista Svěcený — momen — omen
tak aspoň tvrdil po příkladu lidí smýšlení nízké
ho a vzdělánínepatrného,kteří bojujíce proti
autoritám, vydávají samy sebe rádi za
sutority. Učencůmevropskéhojména, osvědčeným
praktikům a politikům, obcbodoíkům, průwmyeslní
kům a hospodářům, biskupům a kněžím spílají
spátečníkůa tmářů,kteří prý ohrožují po
krok a vzdělanost. Ale ka podivu,titéž lidé
se bratřičkují 8 notorickými nevědomci a 8 lidmi,
ktelí majetek prohlašují za krádež, Boba za vý
mysl lideký. Lidé, ti plavou v naprostém materia
lismu a V cisáckém internacionalismu.

Máme na tucty kulturně bistorických spisů,
že církev překážkou opravdového pokroka nikdy
nebyla,a že naopak veškerá naše nyněj
sí kultura veírkví římseko-katolickémá
svůj původ, kořen a základ.

Když po pádu velříše římské starověk sesul
se v zříceniny, ničeny památky věd a umění, a
vzdělanost, k níž lidstvo během tisíciletí pracně
dospělo, zdála se na věky býti ztracenou, tu řím
ští papežové a biskupové čelili barbarům, nauči
li je víře v Boha a lásce k bližnímu. Vzdělanost,
učenost, umění po celé tisíciletí neměly jiného
útulku, než u církve a její sluhů. Pohbanský sta
rověk neměl pro obecné vzdělání žádného smyslu.
Pouze dospělí mladíci z rodin zámožných za pe
níze nabývali u sofistů a pedagogů vzdělání po
třebného pro veřejný život politický. Z nižších
stavů bylo téměř nemožno se vyšinouti.

Teprve katolická církev při kostelích a klá
šteřích zakládala školy obecné, přístupné bohá
čům i chuďasům, z nichž nadaní jinoši vyšiouli
se mesi přední vzdělance a hodnostáře. Z chudič.
kého Hildebranda stal se nejslavnější papež Řehoř
VII., hrozný despotůw na trůnech.

Velcí křesťanští filosofové, letopisci, kroniká
ři, básníci, umělci budební, sochaři, malíři, řez
báři, zámečníci, kovolitci, stavitelé, zlatníci, smal
tovnfci atd. usvědčují ze lži různé ty Svécené, atd.
Církev to byla, jež surovost náčelníků podrobo
vala zákonům Božím blásajíc že zodpovědní jsou
moci vyšší. Ona cbrácila pronásledované, kteří
utíkali sa do obrad klášterů a ke stupňům oltá
ře; mírem Boším kladla bráž záštím a potyč
kám zbůjných velmožů, posvěcením svazku man
želského přítrž učinila chtíčům a utvrdila svasky
rodinné, borlila proti líchvě, uzavíráním pevných
smluv s poddanými polehčovala stavu reioickému.
Církev konala skutky milosrdenství, bájila vdovy
a sirotky. Dějiny české výmlavné nám toho po
dávají doklady. Otenáťi „Rucbo“ a „Lida“ a (růs
ných těch plátků pokrokářských a socialistických

ovšem těchto historických pravd nmezvědí, neboť

přáelam volné lásky a anarchie se do krámu ne

Člověk věru ža sne, když máještě dnes
slyšeti,kterak lidé, kteří chtějí činiti
nárok Da jméno vzdělaných, slovemi
písmem papoučkují otřepané sice, ale
odborným vědec.bádáním dávno přemožené fráse
o temném, mnišském středověku! Doba,
která nám dala algebru, trigonometrii, desitinu
soustavu, kalendář, která vynalesla bodinv, mlý
ny, varhany, papír, sklo, prach a konečně kniho
tisk, která provedla překrásné chrámy, radnice,
sochy, malby a skvostné kodexy, jež naplňují nás
obdivem, véru nebyla temoou, a kdo ji za
takovou vyhlašuje,jest trpaslíkem, jenž
stoje na ramenou obra v dětinské naiv
nosti křičí, že on sám est veliký m.

Ovšem dějinami vzdělanosti se posud málo
kdo obírá — a pokroku všelijak se roz u
mí. Pravý pokrok snaží s9 pozdokonalení ve
prospěch bližního, vlasti, společnosti, spěje ku
pravdě. Jinak pracnjí naši pokrokáři. O nich a
jejich odchovancích v plném smylu platí slova
básafkova:

Tak svět činí často jako děti:
do studnice, z níž se napily,
házejí pak kamení a smětí.

Dopisy.
Z Horažďovie.(Socialisté prolili krev

rolnickou. Sarové násilí, jizlivý posměch,nej
hrabší nadávky, tof charakteristická známka voleb
ního boje páá socialistů, kteří nedovedou svého od
půrce klidně vyslechnouti a kteří tchůzi voličskou
rozbijejí, pakli odpůrce ukřičeti nemohou.

V posledních dnech učinili tak poslanci dr. H e
roldovi, třikrát dr. Englovi a v neděli opět
poslancům dr. Edvardu Grégrovi a Hermenu Jan
dovi. Ještě zběsileji a vášnivěji vystapují socialisté

roti kandidátům křestansko sociálním, které potlá
ají za sobě nejnebezpečnější. Tak se píše „K. L.“ze

Stříbrných Hor a Horažďdovic:
Když v Horažďovicích byly nalepeny plákaty,

že tam 11. února zavítá kandidát strany křesťansko
socialní, vp. dr. Horský, aby na veřejné schůzi se
voličům představil, nastal poplach všech dvanácti po
kolení israelských veliký velmi. Je to antisemita, zu
řivý (I) antisemita, přichází štvát proti židům, kteří
tak měkce mají zde ustláno — tsk zněly hebrejské
melodie s jedné strany; je to zarytý nepřítel socialní
demokracie, které pod ochranou židovských perutí
dobře se u nás daří — tak zněly hlasy ajvajáků
s druhé strany; jest to nebezpečný protikandidát na
šehu vyvolence a chráněnce, pokrokářsky-svobodomy
slného p. Klecandy — tak se lamentovalo na třetí
straně; jest to klerikál, a na něj tudíž vydán jest ve
jmenu svobodomyslnosti „cherem“ — znělo konečně
od čtvrté strany. Co teď dělat? Co rychle dělat,
nebo čas kvapí? Holubičím letem rogletěla se posel
stva na všechny strany. Z Blatné povolán pověstný
pokrokář p. Kalina a jiní.

V městě se pilně agitovalo, jen aby schůze se
nepovedlaa dr. Horský aby ku slovu se nedostal.
Židé, pokrokáři,soc. demokraté i titulární radikálové
svobodom slní spřáhli se dohromady, tetelíce se stra
chem velikým před vystoupením vesnického kaplana.
— Dr. Horak ý toho věra ani ve enách netušil, že
jest osobou tak obávanou. — Schůze měla se konati
v menším sále hostince „u hvězdy“, sešlo se však ta
kové množství zvláště venkovského lidu, najmě rol
níků, še sotva veliký sál všechny pojal.

Ač byla schůze určena na druhou hodinu odpo
lední, kdy dělnictvo tovární jest v práci a ačkoliv
židovské továrny zdejší přesně na to hledí, aby se
nepromeškala ani minuta, neřka-li celé hodiny práce,
přece dovoleno bylo celé tlupě socialistických dělníků
jíti do schůze. Bylo též rozkošným podíváním, zříti
neobyčejné množstní židů mezi posluchači, z nichž
zvláště jeden horlivě mezi socialisty na levé straně

sálu skapenými pobíhal a dokeby rozkazy jim dával.Také pan okresní tajemník Kalina « Blatné živě
s červenými se bavil, chvílemi se veselo usmívaje, až
se mu šlohácký jeho cvikr na nose natřásal; patrně
se na to těšil, jak así dr. Horský zde pohoří. Ale
trochu se přece zmýlili.

Sotva se sačalo jednati o volbě předsednictva,
nastala vřava ohromná. Našinavrhovalisa
ředsedupana Schmiedla, starostu místního od

bora „Nár. Jednoty Pošumavské“, tedy může nikoliv
z našeho tábora. Socialní demokraté ale začali má
vati rukama i holemi a řváti: „Nechcemebo! Chceme
Zikmonda 1“ Občan Zikmund jest dělníkem v to
várně žida Fůrtha a hlava zdejších červených. Hla
sováno a ohromná většina byla pro pana Schmie
dla, ač socialisté vystrkovali pro svého vyvolence obě
ruce. Vidoucese v menšině,ztropili pekelný
povy k, v němž se panu tejemníkovi Kalinoví poda
řilo na chvíli sjednati si sluchu a tu celou svou vý
mlavností zastal se občana Zikmunda. Čínil tak, jak
mu v horlivosti vykouzlo, jen proto, aby pan dr.
Horek ý snázebyl porašen.

ObčanZikmund, ačsvolen nebyl, ibned
se posadil za předsednický stolek a sa huronského
povykování svých věrných začal sám páchati řečproti
„klerikálům“, kteříprý ohlupují lid a které třeba vy
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Bolníkůma šivnostaíkůmale bylo totoj
a hnlákáníařečněnítakprotivné,šesvolali:„

pevě, pojďme k Polamovům, tam ve velkém sále bumíti svou ochůzi a Úiděa socialisté ať si zů
stanou tady l“

A již ee hrnuly zástupy rolmíků a sivmostníků

ven, do nedaleké pprnačené místnosti. Židé skoprměli,skoprněl občan Zikmmd, zkoprněl i pan Kaline, race
mu malomocně klesly a erikr: ma s mosu spadl. —
„Za nimi l“ vydán povel a jiš se hrmali socialisté,

krokáři © úidé i s p. Kalinou. Neš však přišli
Polanovům, byla sckůze za předsevnictví pana

Kumpery jiš sahájena a dr. Horaokýjiž řečnsl.
Mlavil asi tři čtvrti iny; sotva ale savadil o ma
kléřství židovské na obilních bursách, nastal v řa
dách socialistů v sadu sálu skupených řev: „Toho
nechcemeslyšel!“

„Jak pak ne !“smáli se naši.Ještě chvilku mohl
dr. Horský mluviti, sotva savadil snova o
velkokapitaliemus, ozval se křik znovu, tak že po
marném napomínání předsedy a pohrození rospuště
ním schůze musela schůze býti rozpuštěna. „To
jsme chtěli !“ volali červení obrancevé židovského
velkokapitála s divým chechtotem. „Hanba váml!“
volali rosezlení rolníci, s nichž nejeden pravil, jak
těživ takové bouřlivé schůze še nezašil, a šm
obraceli se k východu, aby odešli. Pan Kajina marně
volal, že svolává novou schůzi, surovým jednáním soc.
demokratů romezlené rolnictvo a řemeslnictvo odchá
solo.

Jak si červení
ojtěchem Opaleckým,

dokasuje případ s p.rolníkem s Nalšov. Řádný, uvědomělý tento občan
napomínal pokřikující od židů s Horažďovic a ze Su
šice pedplacené opilé náhončí, aby se chovali klidně
a dra Horského vyslechli. Za to se mu dostalo nej
horších nadávek. 

Kdyš pak spití sociáloré doráželi ina odcháze
jícího dp. Kotka, mladéhofaráře se Stříbrných Hor,

lemi a hrosivě volali: „Mažte ho, zabte ho, toho

vyšraného!“ (Farář jest hubený jako lunt) —okřiklje p. Opalecký: „Lidičky,coto dělate?“ Po tomto

n oponNí suřivosť jejich obrátila se na něho.te ho také, tlučte he, věždyťje to otrokkněčský,je temějakýkestelník. ..“arányse
ť aypaly. V obličejimá p. Opalecký 6ren,reměrány nosem donohy. Nebýtirolníka
p. Stuchla = Letov, který rányna ného mířené

odrášel, snad by ho byli utloukli. ble že p.Opalecký měl dvoje silné kalhoty, sic by bylsrána

nošem až ke kosti byla pronikla. Jak se P MUDr+.Depaulí vyjádřil, jen o známku výše, mohla býtirána
smrtelnou. — Chudák zastával se dp. faráře s nasa
sením svého života. Tento šťastně vyváznul; jenom
to se mu přihodilo,že jej nějaký červenáč kopnul do
kolena. Téždp. farář Ondok z Hradešic a všichni
přítomni kněší a řádní občané byli insultováni. Du
chapřítomnosťobecního tajemníka p. Roba, a dů
razné zakročení několika rolníků sabranilo u

neštěstí. |
Výstupem tím zasadili «i socialní demokraté

sami ránu a způsobili si mravní porášku. Kašdému
s přítomných rolníků a vážných měšťanů se jejich
počínání shnusilo a sprotivilo se jim téš, že sociali

véům pomáhal statně pokrokářKalina. — Kam byto o, kdyby socialisté a pokrokáři smocnili se
vlády nad námi? — tak ee tázali rozvážní mužové,
snichá ovšem ani jediný nedáhlasu socialistům a

pokrokářům. í
Z Pouchova. V našem chrámu Páně sv. Pavel

nali násilně a zuřivě, jasně

klidně odpočívají přemnosí o církev a vlast veleza
sloužilí mužové, konala se v den svátku Hromnic vzác

ná slavnost Kopotěření přemnohých přítomných účastníků — Do lůna církve katolické vstapovali totiš a
veřejné vyznání víry katol. činili dva údovéerange

lického až dosud vyznání — se srdcem svatou vírou

neplněným s s myslí zbožnou učinili tak vedle přánísvého a vedeni přesvědčenímo pravosti posvát
né víry jasně, upřímné a zřetelně přisvědčovali slovům
kněze a s okem líbali sv. kříž a sv. evan
gelium. — Kéž víra tato vede je uprostřed zmatku
a sblousnění věku našeho cestou pravou k blahu po
semskému na světě a k radostným hodům na věčno
sti — aby, když v den svěcení světla přijali světlo
víry, zakusili, jak pravdivá jsou slova Spasitele: „Já
jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude
choditi ve tmách, ale bude míti světlo života věčného.
O štědrém večeru podělenobylo jako kašdoročně odě
vem, knihamia obuví chudé šactvo školní—89 dítek
bylo obšťastněno a obdarováno. — Také adejší kon
ference av. Pavla udělila letos jako všdy v době zimní
v poledne chndéma šactvu také pokrmy — přes 100
dítek s radostivou tváři přijímalo občerstvení to a
posilnění s milodarů dobrodinců — Bůh odplatiš jed
nomukašdému| — Co jste jednomu s nejmenšíchuči

nili, mně jste učinili,proni Pán — -Naše av. Josefská katol. jednota na SlezskémPředměstí chystá pro
nás sáby a pobavínás krom divadla a dvěma před
náškami o důlešitých otázkách časových. — V neděli
dne 31. ledna b. r. oslavovala zdejší Čtenářská beseda
Tarinský 100 letoa památku narozenin básníka Frt.
Turinského všem Hradečanům v blahé až dosud
paměti. — Po zdařilé hudební a deklamatorní
akademii v předvečer slavnosti projevila ©bese
da téš pietu záhrobní zvěčnělému buditeli jasyka
českého položivši překrásný věnec na hrob jeho a sa

ší sborový alavný A ozpěv u rova jeho. Po ukonspěvru a po srdečné promlavě domácího dp.
faráře ve amyslu vděku oslavenci a všem národním

pracovníkům a bojovníkům za zachování jasyka sv.áclavakého — v seřaděný průvod údů besedy do
velebné Svatyně, aby tu vysloveném přání svém
přítomen byl slavným službám Boším za spásu duše
svěčnělého básníka. Slavností těchto všech zúčastnili
se též pt. příbuzní rodiny básníka Františka Turin
ského, jehož jméno v milé a živé vědy paměti žije
ve vděčných srdcích Hradečanů — meb u ověnčeného
hrobu téhožbásníka kašdoročně v dem dušiček údové

spěváckého králováhradeckého . pějí.
pleně rákosí , ) PŘL Salné

-- S Kojšilce u Humpolce.
spolek Srornost v Kejžlici valnou

hromedu, v níš byla podána tato správa. Zprávajed
natelská: Ctěné shromáždění! Podávaje prvou správu
jednatelskou sa rok minalý, pokládám za svou povin
nost v iti mejdříve, proč spolek náš založen byl.
Spolek zaleden s toho důvodu, že v naší obci nebylo
vše tak, jak by býti mělo, neboť veliký nepokoj a

rozháranosť vala mesi občaastvem, soused pro
následoval souseda, mocnější chtěl zničit bezmocného.
I hledali jsme lék proti těmto nemocem. Tu shledali
jsme, že jediný lék jest: Důkladný návrat ku pravé

veřejném. — Pracujme tedy všickni pro dosažení účeluspolku, který jest hlavně ten: Zjednávati zásadám
víry katolické v životě veřejném i poukromém náležité
platnosti. Překášek a protivenství se nelekejme, od
měnu svou sa to najdeme, skusivše lidské nevděčnosti
dle svých zásluh na věčnosti | Tím končím zpráva jed
natelskou sa rok 1896 a provolávám dalšíma Tozkvětu

spolku „Zdař Bůh“! práva pokladní, která bylapakpřednesena, praví: Příjemszápisného a z příspěvků
30 sl. 08 kr. Vydání 4 zl. 11 kr.zbývá na hotovosti
15 sl. 94 kr. Nezaplacené příspěvky obnášejí 6 zl.
60 kr. Příjem z divadel obnášel 45 zi. 28 kr. Vydání
činilo 20 sl. 28 kr.
činného účelu činil 25 zl. Co se knihovny týče, tedy

třeba připomenouti, že naše knihovna čítá 82 knížky.Časop sy se čtou „Obnova“, „Dělnické noviny“ a
„Obrana práce“.

Z Rychnova m. Km. U nás vychází orgán

Rychnov n. K. a Žamberk. Lid ten dělá pan Karel
Rathouský, faktor u žida Bóhma Zimmer, bý
valý omladinista a farmacentBeck, sklenářNykisa,
koncipient Dobroslav K rejčí a sem tam některý Do
krokář. Jejich vůdcem a komandantem jest redaktor
August Matějka, člověk,kterýmusil dáti učitel
ství krindo a který jest růbec společensky skracho
vasý, mravně sešlý. Orgán jím redigovaný, „Posel
s Podhoří“ jest stokou, dokteré se vlévá veškerá
špína. Novým toho dokludem jest číslo 6. V úrodním

ánku špíní se počestní občané, kteří prý paskrilem
savánějí. Nechceme říci, čím zavánějí ti, kdož tento

| paskvil napsali; ví to ostatně celé město. Ve fenille
tonu jsou přý historické paběrky „z klášťerů.“ Snůšky
to darebáctví, které fabrikovali schátralí lidé na ob
jednání lidí ničemných, kteří v nejnovějších „osvětářích“
nalezli důstojné epigony. Jeme svědaví, jak dlooho si
dá ještě slušná společnost v Rychnově líbiti terror
redaktora, který jinde by byl nemožným.

Od Jičína. Navštiviv tyto dny Jičín, nemálo
jsem se podivil vzrůstu města toho v poslední
době. Pozornost mou zvláště zaujaly veliké bu
dovy školní, spořitelna, sokolovna a kasárna. Na
nové stavby, kterých několik letošního roku má
býti provedeno, začíná se právě ovážeti kámen.
Zvláště bude obec stavěti velká kasárna pro voj
sko a zároveň místnosti pro vojanské úřady,okres

pak postaví sirotčinec na památku GOletéhojubiJeho Veličenstva. I kostely jičínské jak se
dovídám, konečně dojdou opravy. Škoda, že tak
velebné a krásné stavby zůstaly dlouho bex větší
opravy. Všude v okolí opraveny jsou chrámy Páně
pečlivě, jen v Jičíně, který nám má býti vzorem,
tak dlouhá léta ničeho se nedělo. Konečně itomu
má býti jednou odpomoženo. Horlivě se o to při
čiňuje místníveledůst. p. děkan Jan Menčík.
Zvláště nákladně opraven býti má děkanský ko
stel sv. Jakuba. Na jaře se započne opravovati
kostel sv. Ignáce, na jehož opravu povolilo mini
sterium kultu přes šest tisíc. Zasazena budou nově
všechna okna, pořízeny gotické oltáře, pološena

částečně dlažba a přelit bade památnýpuky zvon,kterýž nymí již přes 40 let nečinně visí. Kéžby

ké ne sovnějšekchrámu Páně tohoto pamatlovánoylo;
děl. Také 6 opravou budovy děkanské započnene
rovněž na jaře. — Ruchu stavebního v Jičíně
bylo již svrchovaně bí, neboť mnohé byty
jsou nevhodné a také drahé, jelikož počet úřed
nietva, vojska a stadujících stále se zde množí;

obyvatelstva obnášel při posledním sčítání
iš přes 9 tisíc. Počet ten zajisté vzroste ještě,

aš postavena bude železničnídráha přes Železnici,Rovensko do Turnova. Stavba dráby té jest již
rozboduute 'a brzo se stavbou Be započne. Stav
bou dráby té skvete veliký ku: krásného ráje
českého, docílí ve snadnějšího spojení a drabou
libereckou, skvete i samo město Jičín, cuž jest
ostatně našim vřelým přáním.

V Dolní Dobrouči vyslovilise četní rol
oulci, Šivnostníci a dělníci ve volební schůzi re pros
pěch kandidáta křesťtansko-sociáloího. Mnoho sdara|

Ze Žiželio. Již po delší doba bylo aly
že se v Žiželicích a. Cidl. utvořil nový divadelo
kroužek, sestávající s mládeže škole odrostlé —
a i s mládeže školou dosud povinné Též
známo jest, že se divadel těchto v počtu značném
súčastňuje Školní mládež. Není nám ovšem
známo,jaká ušlechtilé kusy dříve tímto kroužkem
div. se braly, ale to víme, že minulou neděli dne
7. £ m. hrán byl kus: „Loepežníci na Cblu
mu.“ Zdali kusy podobného vkusu ku vzdělání
slouží vůbec — a mládeže školní zvlášť — o
tom velice pochybajeme. Bylo by tadíš žádoueno,

aby se podobným nepřístojpostem učinil v Žišeli
konec. Oršem o nějaké nepřísojmosti nebylav tom městečku nikdy nouse. ba aa př. při

pomesoati, že o minulých svátcích vánočních,ač
musilo se — ve prospěch mládeže

yly srovna tří sváteční dny posobě

kolaí — pořádatí v pokrokářských Žišelicích

še by ta mládežškolní bos toho , ho!
rospěchu divadelního jistě obstála. Mimo U

bylo by tak zabráněno i tomu, aby se na Beší
hod vánoční po divadle netančilo! Že tak ne
bývalona Hod Boží aal vŽiželicích—dosvěd
Čoje stará naše babička. Inu, babičko, mnato více
nevspomínejte! říkáme jí sa0e my; dnes šijeme
již v době pokroku. A vy víte dobte dnes, jak
daleko aunás pokrokáří již pokročili! Tak totiš,
že se ma ně muselo dokročit!!| ,

* »
o

Slánský Svobodný Občan, kněží a
učitelé. Německo-židovské časopisy nevědouce ci
rady se stále rostoucím hnutím křesťansko-sociálním,
vyhrabávají zo zaprášených archivů, kde jakoa starou
kurrende, aby poštvaly učitele proti kněžím. | Tak
otiskl v loni liberální „Linser Tagespost“ okratefk
biskupské konsistoře ze dne 7. září 1884, v kteréo
to nařizuje okrškovým dosorcům Školaím, aby při
školních visitacích, jakož i při kabdé jiné příležitosti
učitolským osobám na aerdce vložili jejich podřízený
poměr vůči kněžstvu důtklivě a přísně tobo dbali, by
úcta a vážnost kněžím ve škole | mimo ni byla pa
třičně prokazována. Dále se žádá, aby se bledělo na
chování učitelů, a nepatřičné obování a nenapravitel
nost jednotlivců, aby se aš i od:traněním trostala.
V kurenděse téš praví: „Mimo to jest farář
ustanoven sákonem prvníma bozprostý od.
ným představeným úkoly a taté v tomto
vztabu, jakoš 1 ve vlastnosti katochely jint učiteli
podfízený jeho poměr vůči knězí v jasně,
vymezen. Nad to jsou to učitelé, od kuffých právem
může se očekávati, ano žádali, še jalěéio výtočnější
farní a obecníúdové,Jakož i následkem svébo
úřadu a poměru k obci nejenom učením,
nýbrž i příkladem budou působití aby též
obec podporovali a udržovalivjejím chování
we vůči kněžím a duchovním sprárcůa j-jis . ..——
„Slánský Občan“ praví, še komentáře k tomuto
okrožníku netřeba. Kněžím prý se jednalo již tebdá
o nadvládu nad školou a učítelstvem a každý prý ví,
co může očekárati od klerikální školy. — My tr
díme, že „Slánský Občan“ okružefku nerozemi, že
vůbec nemá ani ponětí, za jakých poměrů a časů
byl smíněný okružník vydán. Kdyby byl poněkud
Chápavější, mobl z okražulka biskapské koasistoře
vyčísti, že nařizuje pouze to, ce předpisoval tehdy
platný zákon. I dnes musí učitelé plalti, oo jim před
pisuje sákon, musí dbáti zemaké a okresní školní
rady jakož i příkazů školního dozorce, pokud re po
bybují v mezích zákoua. Že r. 1884 byly požadavky
jiné, neš r. 1807 to snad pochopí ten, že r. 1884
byla většina učitelů venkovských nezkoušených, že to
bývali vysloužílí vojáci, řemeslníci a výměníci kteří
snalí číst a psát a še jen čásť jich měla tak zvané
tříměsíční kursy ne praeparaadiích.Že za taknespolkne voškeré| moadrost toboto
světa, to ví dnes každý žák první latinské, realné
nebo měšťanskéškoly. Učítel s tříměsíčním
kursem (bez předcházejícího vzdálání na střední
škole),který býval tehdy při čtyřtřídních
tak zvaných hlavních školách (r meoších
městech byli jen dvou- až třítřídní dkoly trivialní),
podlébel přirozeně mnobem větší měrce knězi (který
byl absolvovaným flosofem a bohoslorbem), nežli ay
nější učitel, který navštěvoval nišší střední škole s
pak čtyřletý ústav učitelský. Dřívější učitel si musil
přivydělati hraním po hospodách, přicbásel „do růz
ných společností a nemaje lepšího vzdělání a vycho
vání, dopustil se snadno- moohého poklesku, takže
přísně mu bylo připomínáno, aby se choval ve spo
lečnosti slušně a důstojně, aby v obci předcházel
ostatním občanům dobrým příkladem a aby klenísi,
pohoržlívým jednáním nepoškozoval dobrou věc. Třebé
též připomenouti, že v Rakousích jsou hospodské pra
nice oa denním pořádku. Horší byli zajisté před 60.
lety.Pakli e takovými učiteli porovnává
„Svobodný Občan“naše vzdělané cěí
teletvo, pak je jen aráší

Booiální demokráté a liberálové. Ve
Vídni usnesli ee liberálové, že v V. okresu (Marge
reten) budou podporovati socialistického kandidáta,
Boelalisté budou naopak v III. okresu (Landstrasse)
podporovati volba Wberála Š:iastoého. — Pokrokářeké
„Labské Proudy“ aveřejňajísocíhlistde provolání
k voličům V.kurie. Pan dr. Stemberka oekandaje
socialistickémuredáktorovi občanu Štareovi

Smutný konec reformatora. V turaóv
ském okolí, na Litoměřicku 1 v Praze známý P. Be
ránek, který vystoupil z katolické církve, koketoval
se socialisty a různými „nejmodernějšími opraváři“,
ocitl se tyto dny v blásioci © Dobfanech. Spolužáci
exkonmunikovaného kněze již dávno říkali, žev blaré
P. Beránka není to v pořádku; tentýž se paával „do
ktorem flosofio“, neboť trpěl slaromamem. Pairaě
dloabo již trvající daševní choroba propukla nedávno
zjevně v utkvělé představě, že jest pronásledován.
Zda-li jest nemoc nešťastníka vyléčitelna, jest dosed
nejisto. Pokrokáři apeuživali často projerů — jak
Byní každému vídno — choromysloéh» knáze.

Dar. Důstojný pan tarář v DohaličkáchJas
Macháček daroval kostela v Perálci u Ryche
borku pěknou křížovou cestu barvotisk na plátně
přilepený a na rámcích napnotý v ceně 77 zla
tých. Budiž mu zacoupřímnýdík a zaplaťP. Běh!



dec přece převahu nad. městy těmito
-Back stavební není tak silný, jak se očekáv

ro 8 A, úl NE 5 M , eTč ň

nik 8 KODBISLOTÍ,60BOMÍT ME

pěFaludeníský s ve

avíra]
adělali muže národu nebezpečného.

Htele, hlasatele0

zpustlóho. 50U
(epustlého! Hlasatele pravdy,

VATstatky. PODIITUKO,Vposráčch uvedončho(sa hodného vyvržení ze společností Tidské vyhlásí
veď. Tak

v

B6 stalo v hlavním měs
.- O0U l

i u Č DADĚ .

7 Zdaliž pak to prospělo tomu městu? Se ze
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vadělanců) apí po dnes. ——

Možvá, še i pro tyto dějepiené vdy bu
dou míti naši židovsko-freimanrským liberalismera
zaslepení protestanteko-pokrokářětí „vůdcové a
osvěcovači“ lidu jen posměch, a že z měšťans
a rolnických kruhů „svobodomysiných“ i ti nej

lepší jen na nejvýš rameny pokrčí. Ale tolik vidísaad každý, že města, ktorá na místo křesťanství
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BMetóbostoletí vyryt nápis: 15 ú

čvadž křesťanství jest u nás již témeř Dičím,
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U nás byli dosud mnosí vysoce vzdělaní a
vášesí mužové nábledu, fe vzmabající se u nás
antisemitismus jest příčiaov, že židé přebíhají do
táborů radikálníeh, socialistickýchaanarchistických.

Kdyby byli tito mužové pilněji Bv obírali
rozvojem politiekých a sociálních otázek ve stá

musika braje, taocček víří, ne jazyku cukrovinky
tají — ubohá němčinol Jak mne spatřil Fresti
šek v ouzkosti, zvolal na mne: »Honzíku, ty seš
hloupej — já bych věděl, kterakby ti to šlo líple

»Tak pověz«, dím odhodlaně.
vVíš co, ty máš tupý jazyk, musíš si ho

poněkud naostřit aobrousit, a dnes právě je k to
mu nejlepší příležitost. Před chvflkou jsem přijel
se seněmi, a v územi jsem je odrátil. Zpod jest
ocelový ráf, jdi, přiklekni, polož svůj český jazyk
na Jištu, a uvidíš, že si jazyk obrousíš, a ohneš
a ponapravíš!«

Kdožby v mládí nevěřil upřímným rádcům.
[ jdu, chutě před korbou zvrácenou přiklekou a
po krátkém vahání náležitě jazyk oa ocel
přiložím! Však coto! Za velikého mrazu zkřeblý
pcel jak se pstří zachytil povrh tupého jazyka
mébo — křičím, křičím a neustále jen prvou hlá
ku české abecedy. A když nikdo nepřispěl ku
pomoci, vztáhl jsem pravici, a mocným šklubnu
lím odtrhnul jsem jazyk od šíny. Kůže ta tam,
krev a pal na povrchu, sroích bratrův na blízku,
pláč a útěk k mamince, — vše (o stalo se v oka
mžiku. Bratr dostal co proč — matka potřela ja
tyk Rozí smetánkou, a potěšila mne jen abych
neplakal, že si budu moci odpoledne poskočiti.
»Jen když's hochu nepřišel o celý jazyk — to bys
byl měémceml« A tak jsem skutečné ono odpole
ine natančil se dost. Ale ani onen ranní brus
nébo jszyka českého nebyl na škodu; aspoň
ehčejt! mi potom ty všecky řeči — a zvláště
nejřečtější řeč. Vias, jak je brus dobrý!
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tech evropských,bylů by jiš dávno musli
přisvědčení, še modezní antisemitiemas ve
evropských byl zrovna tak vyvolán Šidy, jakobyl
Jiní vyvolán: za starověku v “. a
v Římě. Nejslavnější básníci, politici a řečaící

nát: FloratieeEisoooe,dan NasoCero atd. byliantisemity,jak s0 sjejich opi
sů kašdý přesvěděiti máte

V novověké době vynikl aafisemitismus pa

trněji teprve pak, KO řochá movitý i nemotý počal úžasnou techázet v ruce židov
ské. Za čtyřiostijetévlády“ sidovského liberalisma
přešlo v moobých stétech 20—40 procent — tedy
téměř polovice veškerého majetku v ruce šidov
ské. Teprve tato smutná skutečnost spamatovala
křesťany, že pomýšleli na ptoatředky obranné proti
výbojnému židovstvu. ; vznikl skoro ve všech
státech více méně zjevný amtisemitismus.

Tento ostatně nežabnal židy do tábora 60
cialietického,naopak — socialistický tá
bor nově utvořili šádé Lasoajle Marx
a Bagela. ;

„Socialůl demokracie jest zkrátka řečeno
šidovskýmkšeftem“— tak-nagesljiš roba 1618

bezbožec dr Da bodivění z. »Kamkolise (vámov Evmgi, sine
©čelesocislní demokracie židé, |

Na ajesdech německé soslalsí domokracie
vedou hlavní slovo milionář žid Singer, milionář
žid Aroas — první drahý zeť mnohoná
sobného milionáře žida dále židovátí
redaktořiberlinské „Vorwárts“ Oaark a Braua,

pak židovští redaktofi socialistických časopisů vpsku, Drážďanech, Mniehově, ve Frankfarté atd.
„občané“Sohoónlack, Stadtbagen, Grade
sacer, Goldatein, Kebu, Schippel. „

Ve Francii vadem červenou armádu židi
Laforgae, Guesde, Yaillant, « Anglii
fid Aveling, vseverni.Americe žíd Kohn,
v Belgii žid Anseela, v Italii šid Barsi
lai, veŠpanělsku židiglocsias, v Uhrách
židSilberberg, v Balíči židDaszyaski
a Meudelsohn, y Rakousko žid Adler,
Ellenbogen, Ingwer, Beer, Verkauf
Brod,Ornstein, Austerlitz, Pollatschek,
Relcohenfeld,Éhrongrant, Jacobi a Jeiteleles.

V Čechách mmozí poslanci svobodomyslní

podporovali socialismus, podporovali též židy. Obn Špindler udržel se na př. v Roudnici za

křeslo eo vakémpouze židů a občan Mdr.Engel nejen že přítomnostísvou vy
snamenával schůze socialittické, ale prohlásil také
sa velikou vymoženost, že strama svobodomyslná
ziskale židy Českému národu.

Jak je získala, ukázalo se nejlépe v poaled
míchdnech.VespolkučeskýchžidůvPraze
mlouval se žid
pro spolek šidů se socialisty v Hořicích, v Nym
barce, v Kutné Hoře a v celé řadě jiných měst
volili židé se socialisty, v Náchodě, v Červeném
Kostelci, v Králové Hradci židé a socialisté zřej
mé se buntují. V Benušově, v hlavním působišti
pana poslance Engla, židé s rabínem účastnili
se socialistickéschůze„na sladovně“ kde zuřivě
útočilose proti křesťanství.Pilát i Herodes
si leželi v náručí. Židó bos vlasti a jazyka
a internacio úplně se podporovalinejenv Be
nešově, Soběslavi, Strakonicích, Horažďovicích, +
Karlových Varech, v Teplicích, ale též v celém
našem žírném Polabí.

Útoky židů a socialistů proti katolíkům a
urážky ma církev budou míti v zápětí probuzení
katolíků. Heslo: křesťan ke křesťanu —
rozlebne se v dosud nábožensky netečných oboích
a za letů doděláme se v národě našem křesťan
ské lidové strany, které dosud není. Počátky jsou
ovšem těžké, neboť dosud nemá křesťanská lidová
strana žádné po všech okresích a obcích českých
rozvětvené organisace, nemá také dosud vyškole
ných organfsatorů a v životé veřejném všestranně
a prakticky osvědčených vůdců.

Avšak každý pučátek jest těžký. Tlak budí
protitlak, organisace organisaci. Jame pevně pře
svědčeni, že v příští organisaci křesťanské lidové
strany budou se nalézali nejen všichni konserva
tivci, ale též většina nynější strany svobodomysl
né, která sice teď plave s tak svaným srobodo
myslným proudem, která však v jádru svém jest
konsorvativní, katolická, jak bývali v jádru svém
sbožní naši předkové, nehledě k nečetným výji
mečným episodám, které skončily pro massy če
skébo lidu vždy nešťastně.

Kdo je dobrým Čechem a rozeným katolí
kem, bude dříve nebo později donucen poměry,
aby v táboře konservativním bledal pro národ
spásu a nápravo.

Názvy staročech a mladočech, soamenající
v posledních 30 letech rozštěpení českého náro
da, vynalezl žid David Kah. Židovští novináři a
německá strana IžiliDerální živila rozpor v stra
nách českých, cizácký Ižiliberalismus, štěpovaný
na zdravý kmen český, zplodil u nás frakce ra
dikáloí, falešný demokratismas zplodil socialní
demokracii, falešný radikaliamus zplodil omladinu
a Irakce pokrokářské.

Kam by další šíření neslovanské Ižisvobodo
mysloostivedlo, že nikoli k utvoření če
skóho státu, ale k jeho zničení aku
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zkáze českého národa a k pohlcení je
ho v moří německém, 9 tom i ty největší
stranníky může přesvědčiti doznání ralissima
rakouských sociálních demokratů, dr. Adlera,
které byl učinil se schůsi voličů plzeňských. |

Srobedomyslný„Plzeňský Obzor“ praví
Že (o byla zajímavá společnost, která se dostavila
do sála v hotela Valdekově. „Na sedadlech
roztahbovala so šidovoká společnost a
ostatní sál byl naplněn čleay socialistické
ho spolku „Pokroku“. Dr. Adler dovolával
se přátelství dělníků českých i židovských kapi
talistů „ve schůzi přítomných, poněvadž prý bor
žoasie, t. j. majetné třídy křesťanského obyvatel
atra, jest obos stejný nepřítel.

Žád dr. Adler mluvil jen německy, ač větši:
na posluchačů byli Čechové rodem a dokazoval
že socialní demokraté němectvo Repo
kkozají, oniprý chtějí německý národ
teprve zřídit. |

Nejhezčí kompliment učinilAdler český m
dělníkům, zároveň pak prozradil, pro koho
vlastně sz řad děloého lidu pracují ti, již

předají se k faětm oocialně demokratickým.
Pani B že spelalní demokraténěmecké věcí nejvíce prospívají tím, še

k sobě české dělník Povroda LČeský
dělník je dle výroku náčelníka rako socialní
demokracie mižší tvor, člověk e maohem 
řísenější a horší jakosti než dělsík německý. Však
nejento: Dr. Adler dosvědčil, že šířením
se socialní demokracie v lidu českém
pracají socialní demokraté na pro
spěch av zájmu německém!

Čeští dělníci v Plzni neprotestovali proti to
mu, když žid dr. Adler Němcům a židům darem
přinášel české sucialně demokratické dělníky. Toť
důkazem, že socialisté čeští se židům vědomky
zaprodali, že se stali jejich otroky. |

V Králové Hradci přisnal se v sokolovně od
židovských socialistů podporovaný agitátar Sv č
cený, že židé jsou přátely lidu a zvláště prý
podařený přítelíček českého národa dr. Adler.
Občun Svěcený zastával se židů proti křesťanům
pravě, že na jedooho zlodějského žida příjde pět
zlodějských křesťanů. V Klatovech prohlásil do
konce občan Vrátný, že by raději políbil židovi

„ než biskupovi ruku.
Podpatky líbají otroci, kdežto ruce rodičů,

starců, příbuzných a rádců a arcipastýřů duchov
ních líbají sdárné děti.

Mezi tyto zdárné děti českého národa soci
alní demokraté nepatří. A k lidem takovým, že
se mají přidati čeští živnostníci a rolníci?

Proč?

Politický přehled.
Z českého sněmu. Konečně se po celo

měsíčním mluvení provedlo také néco praktického.
Zákon o vyjmntí železničních úpisů zemské banky
královatví českého ze zemských,okresních a obecních
přirážek vyřízen bez odkázání komisi v druhéma
konečném čtení. Posl. Vojáček navrhoval za
mítnutí zákona, zůstal však osamocen. Žádosti
o směně zákona stran kcntribučenských fondů, o
směně stavebního řádu a o zachování židovského
hřbitova odkázány znovu zemskému výboru,

Volby ve Slessku. “Čeští a polští důvěr
nici kandidují za venkovské obce na Opavsku
Karla svobodného pana z Rolsberku, velko
statkáře a starostu v Litaltovicích, na Těšínsku
professora monsignora Ignace Swiežyho. V V.
kurii kandidují na Opavsku dp. faráře v Mikulo
vicíchIgnace Thienela a na Těšínsku Jiřího
Ciencalu, rolníka a zemského fposlance v Mi
střovicích.

Ústaváčti velkostatkáři z Čech konali
v neděli v Praze v paláci knížete Rohana poradu,
aby se uradili o nastávajících volbách do říšské
rady. Dr. Bárvreither podal jim zprávu o situaci,
načež schváleno jím navržené volební provolání,
které prohlašuje, že ústaváčtí velkostatkáři odmí
tají všeliké snahy o směnu státoprávaích poměrů
mocnářství, že chtějí bájiti a doplniti ústavu a že
budou brániti oprávněné postavení, jakož i všechny
kulturní snahy němectva. Ústaváčtí velkostatkáři
budou se opírati také příšté. o německou stranu
liberální.

Na Krétě odehrává koncert evropský po
věstoou evropskoú svornost. V sobotu ozoámili
admirálové loďstva německého, rakouského, ras
kého, francouzského a anglického veliteli řeckého
vojska, plakovofku Vassov, aby nopostupoval
útočně k hlavoímu městu Kaoeji, ale aby zůstal
v postavení obranném, jinak že velmoci zakročí.
V neděli však postaporali krétští povstalci útočné
ku vsi Akrotiri a turecké pevnůstce Haleppě vý
chodně od Kaneje. Tu začali Angličané, Němci,
Rusové a Rakušané © lodí na Ř-ky střílet. Za
čtvrt hodiny vypálili asi 70 ostrých ran. Fran
couzi a Italové se bombardování řeckých posta
vení nesůčastnili, jejich lodi prý byly od návrší
Krétany a Řeky obsazených příliš vzdáleny. Po
vatalci neutrpěli mool.o škod a řecký prapor po
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o aenských dodávkách v Německu

dnyposlanec křesťanské sociální stranyv Německu: Dodávky mass pro vojenské posádky
a pro továrny na kongervování masa zadávají se
velkém, takže jen veloí podnikatelé se jich mohou
súčastniti. Tak dostal dodávky pro továrnu na
konservy jistý Isaak, není vysčeným řezní
kem, nýbrž dobytčímbandlířem. Dobytek by se
měl přece prostřednictvím rolnických komor (spolků
nucených) kupovati přímo od rolníků. V Bavorsku
nabyli dobrých zkušeností nakupováním dobytka
od rolnických společenstev. Hůře jsme na tom,
v sererním Německa. V četných případeot pře
kupníci, nejvíce židovští státní správa šidí s pod

vádějí dodáváním špatného zboží a skažených
medikamentů.GenerálmajorGemmingen pra
vil, že vojenská správa ve Špandavé sečala kupo
vat krmený dobytek, aby rolníkům umožnila sů
častit se vojenských dodávek. Stát však jim přiznal
pouze průměrné cenny všech vojenských dodávek,
takže rolníci utrpěli ztrátu. Mimo to se mosí do
dávatelé zavázati, že vezmou zpět kuždý kus do
bytka, i poražený již, pak-li se neuzná za úplně
zdravý. Též musí vzíti paznehty, hlavy a droby.
Tak těžké závazky jednotliví rolnicí a menší spo
lečenstva ba sebe vzíti nemohou a tak prý ne
zbývá než zadávati veškeré dodávky velkododava
telům. Pokud se ceny masa týká, nelse prý jinak
sí počínati, než zadati dodávky nejméně podáva
jícímu. Na to pravil poslanec81. Lingene:
Jak ale při tom může stát dobře pochodit, když
vojáci si naříkají, že dostávají Špatné maso a
nezdravé konservy? Myslím, že by rolníci pro své
syny dodávali zdravější maso než-li interoacionální
židovští handlíři!

Evropský kongres. Francouzskélisty sedě
lojí, že Anglie svolati bodlá evropský kongres
k rozšíření nynějších mezinárodních otázek.

Srbský král Alexander pojede do Sofiena
vštívit bulharského knížete. Snad se s ním poradí
o akci proti Turecku.

Z Řecka dochází zpráva že král Jiří od
stonpí ve prospěch následovníka korunního prince
Konstantina, bude-li nucen podrobiti se vůli vel

8B
Zvěsti z východních Čech.

V chrámu Páně Panny Marie v Hradci
Králové koná se příští neděli (28. února), v pondělí
a úterý 40 hod. pobožnost k uctění Nejevětější Svá
tosti oltářní. Výstava Velebné Svátosti trvá po tyto
tři dny od 7 hod. ráno ná do 5. večer, kdy ukončí se
ev. požehnáním. Pořad mši av. v neděli zůstává tentýž,
jako o nedělích jiných, v pondělívšak a v úter
budou obětovány mše av. 6. hod. do 10. hod.,
že tyto 2 dny měe sv. o 11 hod. v kathedrálce ne
bude. — Vůúterý vat hod. odpol. na ukon
čení výstavy Velebné Svátosti bude míti
Jeho Milost ndp. biskup slavnostní ká.zen

Vyznamenání. Bývalý předsedaposlanecké
sněmovny baron Chlumecký obdržel od císaře
vlastnoruční děkovný list a velkokříž Leopoldova
řádu v brillantech a náměstkové předsedy Dr.
Kathrein a rytířAbraha movič komandérský
kříž řádu I.eopoldova.

Jednota katolických učitelů, v jejížza
ložení se jedná, pálí velice „Národní Liety“ a vůbec
časopisy mladočeské a pokrokářské. Toť se rozumí,
že zatahují opět nejdůstojnějšího pana biskupa do
štváčského přediva, vykládajíce ve svém smyslu
„Návrh stanov Jednoty katolichých učitelů v krá
lovství českém“. Nejvíce je asi mrzí odstavec sta
nov katolických učitelů ve Vorarberku, že kato
lický učitel nesmí náležeti žádnému Usderálnímu,
sednářskému, vůbec protikatolsickému meb protira
kouskémuspolkua pak že nesmídržetía podporo
vati žádných časopisů, o nichž jest jisto, še vedi
gotány jsou nepřátely katolické víry. Politika abo
pentní jde u „Národních Listů“ nade všecko, jí
obětují nejen zájmy národa, ale třeba i prospěch
vlastní strany. Proti spolku katolických učitelů vy
hodily „N. L.“ jakošto hlavní trumf forsení, še se
tu jedná vlastně jen a podrušný spolek německé
cenirální drušiny katolických učitelů ve Vídni,
neboť prý „kašdý člen toho spolku jest sároveň
členem društny katotických učitelů Rakouska (ku
tolischer Lehrerbund fůr Osterreich.)“ Aby ge „N.
L.“ vlastních strašáků příště neděsily, tak jim při
pomínáme, že je to pouse „návrh stanov“ a překlid
německých stanov učitelů katolických ve Voralberku,
s něhoš si katoličíí učitelé o Čechách mohou vybrati,
00 sami umají sa vhodné, posmění a doplní tedy
„Návrh“ dle zemských a národních potřeb. U českých
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j svouduševní moofu a douodese jich úto
jen irpce usmál. „Ame, jsem brdým

muvlášté tam, kdo hrdostí svou alcen
tají charakter“ — (ak volá pathetickypo
krokář pan Hevera. K tomu připomínáme: plí
vati tak bodně „aristokraticky pokrokové“ te
dovede v dobé „moderny“ každý prašský
pepík, počínaje od Pankráce a Nuslíaš po
Bubny a Holešovice,ame fo dovede kašdý
tličeíhk v nejposlednější vesnici. Mluviti však
poctivérysípravdu,to nedovedskašdýpokrokář
ský redaktor. My konstatovali, a s námi to uči
mily „Katolické Lóáty; Hlas Národa a Národní
Listy“ že redaktor pan Hevera před pražskou
porotou se vybrucoval a vymloueal, še prý byl
mystifikován, je nmedokásel ami jediné špafnosli,
kterými Jeho Milost nejdůstojnějšího pana biskupa
Bxynycha v novinách pokálel, my konstantovali,
še pan redaktor Hevera mluvil védomou nepravdu,
še tedy lhal, še mluvil sprosté o katolickém du
chovenstvu pří o úkonech církevních. Opakujeme,
že lo konstatovaly také „Národní Listy“, že to
konstantoval též státní návladní. A po těchto udá
lostech, křeré dy člověka snajícího hanbu a slud
sdrtily, odvažuje so pam Jos. 9t Hevera ve ve
řejném prohlášení říci — aniž by se začerrenal:
„Áno, jsem hrdým a soláště lam, kde hrdostí svou
akcentuji charakter.* To se odvažuje psa Hovera,
ex — katolík a nyní evangelík, říci po událostech
na svatbě p. Rudolfa Jans.óbo ve Velké Bělči,
kds byl pokrokář pan Hevera velmi smužným Ardi
nou a kde mu svlášlé pam Horák 5 Černilova a

jiná.evanjoličší„pů jeho souočroucivlastnoručně
arrhny jaký pan Jos. St. Hevera vlastné char

Klerikální umravněnost a Hlasy ze Slona.
Orgán dvojctihodných pánů = nedostatku látky
plete se do klerikální umravněnosti, obírá se krabá
tlovou affairou, připlétá do-teho nemotorně „Obnoru“,
ligisty a Haran al Bašida. Pan redaktor Kučera
uveřejnil správy o kravatách pana Dr. Baxy v listě
jiném, když „Obnova“ ještě neexistovala. „Obnově“
není tedy také nic do jeho odvolání, které v časopise
jiném uveřejnil. „Obnova“ se zmínila jeno tom, 00se
odehrálo před soudem. Afaira krabátlorou ponecháme
ostatně kompetentním krahům ke konečnému rozho
dnutí, pražskéma c. k. souda a státnímu návrladníma.
Harun al Rašid, který byl moudrým soudcém a vla
dařem, byl by také tak udělal. Haran al Rašid byl
umravněný, pravdymilovný, jak věřil, tak také spra
vedlivě jednal. MeziHaran al Rašidem a hlavním
spolupracovníkem „Hlasů ze Siona“ jest ale veliký
rozdíl. Tento o umravněnosti jen píše, ale umravněně,
spravedlivě, moudře, poctivě a správně nejedná, neboť
„Obnova“ bývá často nucena jeho prolhané péro
klepnout přes praty.

„Spačkovéjiž přiletěli Ve čtvrtek časněráno při
letělo do Králové Hradce hejno špačků, kteří vesele šté
betajíce snesli se na stromy v zahrádce udivadla. Množ
ství diváků se zálibou posorovalo veselý rej poslů jara.

Jak neochvějně a nepoddajně budou
poslanci hájit rolníky proti konkurenci
uherské, o tom si musí rolníci učinit úazdek nikoli
dle řečí a volebních provolání strany mladočeské,
ale dle její skutků. Rolníkůmje známo,s ja
kými nadějemi a s jakým nadšením uvítal český lid
plamennou řeč dr. Fořta proti nospravedlivému nás
Čechy poškozujícímu vyrovnání s Ubory. V resolači
sněmem přijaté požádána byla vídeňská vláda, aby
obchodní a celní smlouvu s Ubrami vypověděla. Ačkoli
četní evobodomyslní poslanci žádali pouze osobní
unii, a celní Šraňky proti obílí, msace, slaninám,
sádla, bagounům a rohstým študentům uherským,
zkrotli brzy duktoři mladočeské strany tak, že do
kvotovéhovýbora a do delegací neodvážili se
volit věci znalého a rázného dra Fofta a
že zvolili místo něho krotkébo a do celofa obchodní
politiky nozasvěceného statkáře pana Heřmana Jandu,
jehož odborných znalostí se Maďaři věru báti nemusí.
Dr. Fořt byl uralen právem a vzdal se proto man
dáta. Čeští delegiti místo potírání Muďarů radáji
jim nadcházeli. Vždyť měli jisté zkušené znalce ma
darooství a proto také „N. L.“ kde mohly, hodily
klackem po nemaďarských národech v Uhrách a jejích
blavní protestant šel Maďarůmna milleniovouvý
stavu sekat komplimenty.Čeští voličovévšak jednání toto
odsusovali a důvěrníci městské volební skupiny Ko
lín, Poděbrady, Černý Kostelec, Jílové,
Benošov,
žádali proto, aby jim byl postaven sa kandidáta so
kretář pražské obchodní komory, pan dr. Fofr.
Dr. Formánek z Koařími, redaktor Miškovský z Ú.

a p.Bujih6 Kolinomániti.pře
nému rvýbora Uiňůy ovoboděmysíné:

ehodelkostéry Hišulíčhopodašcé Vobánku, kóc
rý jako představený dr. Feftovi Kondidár
toru sekázal. Ostatné prývětěina členů
obchodní komory prašoké noconhlasí
s nýzocz paslanane dr. Fořta v příčině vy
rovnání a Ubey, san ítajíc nepřátelské
stanovisko, jež on proti Uhrám saujal —
Takvida, jak rozdílnéjsou aliky a skutky svobode
mysloých poslanců! Pan. Vobanka má ostatně v Ba
dapeští velkoobebodanesmísi to 6Maďary pokaziti.
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Schwarsenherg nynějšívůdei mladočeskýchpá
nůposlanců,si rosbodnýchmožů a krokůproti Ma
darámnepřejí aproto buďmetoď jeabodnétiší, a6.
nás nikdo nemslyší,—tak pořádně otátalští, vádyť
dle pana dr. Heroláa situace noní dosed
jasna a vče ce může pro nás buď k lepěl
mu nebo bo.rdímu obrátit Za podlelníchšest
let ce nám vedlo moc mizerně, olibované sdrážení
obllí, odstranění a umonšení vojska a daní nenastalo,
Dsopak stát už začal opět dělat dluby ——zatím jen.
6.) milionů — otátní vydaje, které r. 1890 obráše
ly 546 milionů, stouply letos na 742 milionů. Jeli
kož stát potřebuje ješté 5O milionů na děla a 30
milionů na pušky, dotáhneme to snad ještě letos ma
800 milioaů. Páni poslaoci nám mímo to vymoboa
zvýšení dané 4 piva, cakru a kořalky, snad 00 za
vede také LÓtimilonová daň masirky a proto vo
ličové těšte se, když nemůžete jinak,
alespoň = pu „Nár. Listů“ sa staroče
aké panktatory a klerikály, ktefí do
vedli zmírnit pozemkovou daů o 87 mili
onů, kteří vymohli různé úlevy poplat
kové, kteří znali odstraait státní schod
ky,z otchžRothachildovéapániborsiánt
tak rychle zbohatlil

„Hlasy ze Sioma“ respektive jejich hlavní
spolupracovník vtipného semínka patrně si nekoupili
a u Kniggeho se společenské slušnosti así také neú
čili. S ukrateou radostí citují v posledním čísle,
„jek pan Brynych čestného občanství nabyl
ale hned zase — Posbyl.“ Kdyby „Hlasy ze Sie
na“ netrkal beran do hlavy, ale radil jim mus
moudrý, tedy by jistě nebyly aveřejnily nesmysl, če
by byl mohl okresní výbor r Novém Bydžověprá
vem žádati „aby ndp. biskup diplom neoprá
vněného občanství vrátil“ ©neboť ctihodní
občené s Kosojedek v čele se svým váše
ným starostou panemPrášilem dis pzávajim příslněného a svlastního přesvědčení
udělili Jeho BiskaupaxzéMilosti čestné
občanství a na usnesení svém také tr
vají. Pan starosta Prášil a obecní výbor s Kosoje
dek jednali dle práva a zákona a semský výbor
bez ohledu na choutky radikálních pokrokářů masil
by v jejich prospěch rozhodnutí proti okreenímm, vý
bora. Člověk vzdělaný a práva znalý věc tato zná;
potze nechápavý a beranem trknatý jí chápati nedo
vede. Počítají-li se k takovéto aspeeialitě „Hlasyse
Jiona,“ ničehe proti toma nenamítáme a -Ji v be
ranní své obmezenosti otírají se současně o „studené
bratry,“ tedy jim tito s křesthknské lásky přejí jen
hodněstudený obkladek, aby podruhétak fan
tastické nesmysly nepsaly. Badíme ostatně „Hlasům
ze Siona“ aby si přečetly v dnešním čísle dopis
z Kozojedek. Posznajíz něho, že jejich radost
byla předčasná. Pak-li dvojctihodní páni po
čestným dělníkům a živnostníkům spílají„odených
bratrů“, tedy tím jen ukasají na jak nízké a sprosté
úrovni se nacházejí. Tací gentlemenií poctivé
dělníky ani uraziti nemohou.

z Kozejedek. Radikálové Bydlovští si postavili „Stráž“ — od venkovanůkéž Šilboché
svanou — aby obsírala celé okolí a do zbraně volala
hned proti každému, kdo by se jí málo pokrokářským
býti sdál. Masí však tento čilboch radikálů míti
v sobě příliš mnoho té radikální krve, an téměř na

jícími patronami střílí. Taks radikální hrdiností uči
nil před nedávnem výpad na starosta a obecní výbor
Kozojedek proto, že před rokem nejdp. biskupa jme
novali svým čestným občanem. To bylo sveláště proti
mysli jistému občanu kozojedskému, který ve své
směšné domýšlivosti svými rodáky a spoluobčany
jako nevědomci pohrdl a do města so odstěhoval,
aby jak pravil, vyhledal si tam společnost sobě při

hned svého nadějného kandidáta a nabrkli ho tak, že
nyní, když se v něm po roce ta radikálnost rozležela,

dal k okresnímu výboru stížnost na starostu a
obecní výbor z Kosojedek, jsk mohli bes jeho svolení
jmenovat náp. biskupa Čestným občanem | Ovšem
ohromná to opážlivost, kterou radikální vystěhovalec
malokozojedský trpěti nesměl, neměl-li stratit na re
putaci mezi radikály a pozbýti naděje na šarši —
neboť měl se prý stát jejich hlásnou troubou; — om
radikál měl by nazývat katolického biskupa svým
spolusbčanem? ©Ne — to trpěti nesměl, a byť by se
proto měl atát i kacířem, jak Stráš dí! I začal bab
novat, Šilboch volal do zbraně a „Stráž“ spolehajíc
se na své patrony v okr. zástupitelství slátala jízli
vou nepravou spráru O zrušení čestného občanství.
Zatím obecní sástupitelstvo v Kozojedkách ohradilo
se jako jeden muš proti nepravému nařknutí se strany
vystěhovalce radikála se slavným projádřením své
úcty a vděčnosti k nejdůstojnějšíma vrchnímu Pa
stýři svómu, že čestné občantví jejich přijal. Za to
však radikální pstronové „Stráže“ v okr. sástupitel
ství, kteří o svržení starosty a výboru kozojedského
tak úsilovné sé přičiňovali, udělali sami kotrmelec a
padli. Nabydou alespoň času, přemýšleti o výhodněj
ším kšefa, když se jim lonský obchod s klikami
a letošní dohazování staveniště nepodařilo. A „Šil
boch?“ — Ten škrábe se za ušima, ohlížeje se mr



sahě, | by svon fr střelboa v U;

vé akerám | Biel „SzlolcAss

acelé sv. Církvedá < plat 13kr. sa číslo.Toko- |
řala „Vašek voják“ vé Alěěbyec i: s6čtvoráčeknada!kdekomu;a dlávaltaké
na strášil M :

Baron FWordinand s Hild o
něně byle dosud známo,še rosumí kožům,
a boaům,pustil se vnedéti vBiatnétakédo
litiky. Spojil 00 patrné s pokrokářemKalinoua |

preto mluvilproti ,
06
dírektor pas JaroslavMartinovský,
oopřátelství proti klerikálům již vloni dal průchod
ma chůzi českých včelařů v Protivíně, kdyš vdp

pk navrhlizaslatpozdravný
| Posel jan ZBlešna přinesl ná a rolníkara. a přimeslnám rolník

jiš 14. února prvního posla jara, dobřev lívetca ba
očku páví oko, které vesele po ji poletovala.

Ponóvadě jema od té doby obdaření bylijié drahým
podobným motýlam, tedy lze doufati, aš dostaneme
třetí exemplář, že usměje se na nás opět jarní alunko
zlaté, které s novými nadějemi uvítají naši rolníci,

jenž u už oprandn potřebovalíáné slatonosné.Mladočova. Sv. missie konati ee budou
ve farním chrámu Páně v Mladočově od 3. do 1u.
břesns t.j. '
po sobě jdo .

Změna branného zákona. Zemědělská
komise sněmu království českého předložila sněmu
návrhy obledně změn branného zákona. Komise
mavrhuje, aby sačm pošádal vládu za změnu $$
33. a 44. a aby jiš v tomto roce nováčkové byli
povoláni do zbraně v měsíci listopadu a nikoli r
měsíci říjen jako dosud, kdy rolníci mají ještě
maobo polní práce.

Nač s socialisté peniseP „Č or
vení bratři“ obratně zaří proti všem měštákům
a rolníkům, kteří mají ještě nějaký majetek a nemo
hos také přijít na jméno úředníkům, kteří to přivedli
pa tři hvězdičky nebo na zlatý límec, co znamená
plat od 1200 si. výše. — V praxi aznávají sociali
sté za své druhy a vůdes milionáře a tačně placené
socialistické byrokraty a volební korteše. V nyvější
volební kampaní dostávali sooialističtí „řečníci“ 16
2 více zlatých sa své noarvalosti, které proti majet
ným a vzdélavým třídám pronosli; hlavní klakéři a
pořadatelé výtráností pří volebních schůsích dostávali
se Svou dvou a tříhodinovou práci několik zlatých
dietů a ti obyčejní křiklosni dostávali za avůj řev a
rámus trocha židovské rasoviny, aby dostali proti
nenáviděné buršoasii bodné kuráte. Socialistické, do
bře organisované agitace stojí obrovské peníze a masí
Je platit ponejvíce ti nejchudší děluici, kteří si musí
etrhnout často potřebné sousto od huby. Nějakou tu
Uslcorku přidá barsorní žid z muohatisfcovébo výděl
ku, který na křesťanském rolníko, řemeslníka a ma
Jlogbchodníkavi byl vydřel. Socialistické plátky drží
sa to nad bursovními špekulanty svou ochrannou ru
ku a mlčí, i když jejích vlastní bratry nekřesťansky
ošidí. „Frňakisches Arbeitterblatt“ | vycházející ve
Fártba u Norimberka přináší zvláštní článek o pří
jmech a vydáních socialních demokratů
v Německo a to na sákladě spolehlivýchdat. Ka
ždý socialní demokrat musí prý mima rozličné jiné
sbírky, předplatné na listy své strany a podobná vy
dání odvádětí „k účelům strany“. týduě určitá
procenta ze své mzdy, obyčejné tři procenta, někde
i více. Tím způsobem sebere sena deset milionů
smarekročně! — Nu anač se penizetyto vydají?
„Frapk. Arboiterblatt“ udává vydání takto: 50 vůlců
I třídy A 10.000 marek — 600.000 a., 300 vůdců
IL třídy A 6000 m. — 1,500.000 m., 500 agitato
rů A 8900 m. — 1,500 000 m., socialnědem poslán
cm — 120.000 m., agitace v 350 volebních okre
sich a 10,000 — 3,500.000 m., podpory socislné
dem. listém — 1,850.000 m. Suma — 9,000.000 m.
Jeden <cilion zbývá k disposici k vepředvíjaným vy
dajůe. Tedy deset milionů marek ročně
vydá ao exoffo na roseštvání lidu s těch
60 desíti milionů peněx děnmickýchjest
dobře žívo celé hejno křikloanů a mlathnbů, kteří
místo poctivé práce učinili štvaní svým řemeslem,
kdežto cbuďasové z dělnické třídy nedostanou z tobo
ani jediného feniku. Socialní demokratemus stel se
dnes jistým lidem výnosnou živností.

„Stráž na Cidliné“ láteří svým způsobem na
klerikály, kterým vyčstá též poněmčování Čech. Její
kulturní historik patrně neví, de nejvíce se zmohla
v Čechách germanisace za doby atrakvistické šlechty.
Zapomíná, že jiš r. 1616,tedy tři léta před
bitvou bélohorskou mnsilbýti vydán zákon
na ochrana jasyka českého, zapomíná,še po
tomní zimní král Bedřich Falcký a jeho choť nesnali
slova českého a Čechům ae smáli. A takového blbce,
kterému byla honba na zajíce milejší než-li celý ná
rod český, svolili si „nejvlastenečtájší stavové, muče
níci bělohoršti“ sa českéhokrále, Stz, zapomíná,že titéš
hidé spojovali se s největšími odpůrci českého národa,
se Sasíky, Braniborci i Švédy. Na to vlastenectví a
nesištnosť pobělohorských mučeníků posvítíme ai
ostatně v době nejblišší, na základě účtů a fakt soudně
zjištěných. Aby Stráž na Cidlině mohla tupit české
katolíky, sahá aá k ta, Angličanovi Bucklemu,

který jako politický, národní a náboženský odpůrceŠpanělů nenalesl na těchto ovšem mnohé dobrého.
Ostatně, co mohou katolíci sa španělské neschopné
krále a politiky? Což nesledovali tito vlastní své cíle
a nestavéli ge velmi často proti ké stolici a
proti vlastnímu duchovenstvu? Každá doba musí se
ostatné měříti spravedlivé měřítkem evé doby. Byli
snad v jednotlivých dobách protestantští Angličané,
Němci e Skandinávcí lepší a snášenlivější? Známo s:

ubohé Hindyvyssávají do

n
krevně ne i ale spíše sd sním azsimilovali a
vanésli k Kobě: Jsou snad dnes í Švédové a

Norové ke katolíkům anášenlivější? Tipodnes nepři
pastí katolíky k veřejnýmúřadům a katolické remnetěší se v zemích protestantských jako
protestanství v zemích katolických. Svým článken

že loyálně, upravedlivě, objektivně vůbec kritisovat
nedovede, še jí k tomu věcná znalost, pocti
vosť a pra uvnosť. Její patroni nejsou povola

nými mravokárciakritiky abvezoníjejich, že volebníokres novobydšovský nenčiní si politickou
hanba volbou klerikála, nepovašujemeani tak
sa urášku katolíků, jako za kou naivnosť a
hloupost pokrokářských | vůdců. sumní a věcné
rozvaze a přístupní mužové soudí jinak, než-li byd

šovský pan Pavelka, Tichý a Zvěřina. Tak pravilnedávno rodák od nedalekých Hořic, nový starosta
královského hlavního města -Prahy k deputaci du
chovenstva, která se mu představila: „Usnávám
důležitý úkol váš a vbvliké zásluhy jakv
ohledu národním tak'ž socialním.“ A téšo
náboženském vychování ve škole mluvil sympaticky.

Slova tato zajisté těší a k úailovnějšíČinnostiohoysbazují, avláště proto, še vyšla s úst — dra Podlip
ného. Druhý pak důkaz oprávněnosti nového hnutí

podává nám v posledním čísle list vědecký: „Našeoba“ — o níž sajisté nelze říci, de by byla kleri
kální. Téší nás to, že aspoň klidně a věcně takto věc
posuzujeorgénprof.Massaryke: „Ještě do nedávna
v krusích t. sv. vadělaných (a dnes do kruhů
těch hlésí se jiš kde kdo) o nábošenátvrí se ne
myslilo; otásky nábošeneké proČlověkain
telligentního a pokrokového prý mení,
otáska je rosřešena, dávno rozřešena —
tak se říkalo. Dnes o věci počíná se mlavit jinak.
počíná se uvažovat, má li nábošenství v naši společ
nosti platnost skutečně jen historicky dochovanou,
řechodní, nebo je-li trvání jeho také oprávněno věcně.
becné mínění (t. zv. vzdělaných krabů) bývalo, že

náboženství podlehlo moderní filosofii a vědě; mo
derní filosofie a věda mají prý však jiné starosti než
náboženství — otásky politické, socialní, národnostní
— ale co chcete s nábošenstrím £ A tou měrou, kterou
filosofie a věda zdály se být moderními, tou měrou
náboženství stávalo se lidu něčím nemoderním, za
staralým přežitkem. Ještě tak pro děti a pro ženy —
pro baby. Vždycky jsem nemohl poch«piti, jak se toto
mínění mohlo tak rozšířit. Neboť opak je pravda.
Filosofie a věda nejsou protinábošenské.
Podívejte se přece do dějin filosofie a
uvidíte, že největší myslítelé nebyli proti
nábošenství, nýbrž pro. — — Náboženstvíjest
podstatným obsahem duchovního života člověka, k
žíti je potřebné jako vzduch, vě proto ho mnozí

„ani neposorují jako nepososují vzduchu a neváží cí
jeho výživnosti . . . Moderní nevěrci hodlají poraziti
organisaci církevní, ale fnají, še v é vísce
jest akademicky vzdělaný dachovní, a že celé to tě
eso církevní úsilně pracuje. Dnes již positivní církve
samy účastní se obecného ruchu, náboženský život se
silí, církve podjímají se otásek socialních a jejich zá

stapcové sestupají se svýcholtářů v aréna„politickoujedná se o sloučení církve západní s východní církví,
jedna svými nejlepšími hlavami bojaje proti církvím
druhým.“ Jak třtěrným vám připadá proti těmto

činnosti vylučují a odkazují na kostel, nadávajíce
kněžím horlivých klerikálů, tmářů a spatečníků, nebo
probnaných agitátorů; klade-li však někdo otázku,
pod jský prapor se postaviti máme, tuť odpověď
sn „Pod prapor lásky k vlasti, jakož i k víře,
v Díš jeme se srodili, a v níž jsme vychování byli, a
která nyní napadená jest zjevnými útoky i tajnými
úklady ze všech stran, ač náleží k ní přes 90 proc.
obyvatelů národa českého. Tu víra chceme hájiti v
tom pevném přesvědčení, še toto náboženství jest naj
pevnějším poutem chtíčů a vášní lidských a nejistější
podporou a vzprušinou lásky k vlasti! Doufáme, že
přes veškerou neroli našich nepřátel se konečně za
příkladem shora uvedeným dočkáme přece jejich —
uznání.

Dozvuky velob do páté kurie. U nás v Hradciod
byly se volby volitelů hladce beze vší větší výtržnosti; ne
tak dělo se jinde. Na Pražském předměstí vyvolána byla
dósti značná výtržnosf, takže povoláno bylo četnictvo, za
jehož přítomnosti se volby ubončily. V těchto dnech p
volán by! Jos Zahálka, radní, Ant. Rytíř, slévač, Jan Ha
Štava, kotlář, Jos. Havrda, Al. Havlík, zřízenec dráhy vesměs
z Pražského Předměstí na zdejší hejtmanství, kde vyměřen
jim byl trest dvoudenního vězení pro spůsobenou výtržnost.
— V Předměřících složena dokonce několika sloková pís
pička s rozhazována při volbéch. — V Hořicích zatčen byl
dne 14. t- m. Jos. Vorel z Milovic pro velezrádu.

Psem pokoasána. V minulých dnech pokousána
byla domá.ím pelkem jistá služsa. Jelikož pes uznan byl
avěrolékařem za vsteklého, musela se táž odebrati do léčení
do Vídné. .

Na místě de zastavárny do vězení. V těchto dnech
roval strážník jakéhosi cizího mladíka, an nese balík

ftky do zastávarny. Mladík byl zadržen a poznán v sém
cizímu majetku nebezpečný 17letý Josef Koutník ze Věestar.
Látka bylašodé bervy na ženský oblek a pochází nejepiše
2 krádeže.

Na Pankrác dopravení byli dne 2+. t. m. u zdejšího
kr. soudu odsouzení trestanci: Fr. Werner pro loupežné
přepadení na 10 roků, Fr. Jiroušek na 14 měsíců a Fr.
Eberhard na (3 měsíců.

Zmiselý Dne 22. t. m. odešel ve Velkých
Petrovicích u Necha..ic igletý Jos. Petrášek z domů a do
sud se nevrátil aniž lze ti kde se zdržuje. Jmeno
vaný měl ne sobě jednoduchý oblek, šedý menčikov a
bílou čepici se žlutým štítkem.

Pre hrubé chování a opilství dán byl dne 21. t
m. soletý zámečnický pomocník Josef Drahokoupil z Kře
setic u Kutné Hory pod policejní dohlídku.

Sportovní klub pre Hradec Král. a okolí Koní
ve středu dne 3. března t. r- řádavu valnoo hromadu v

hotlu „učernéhokoně". 1. teVýročnísprávafuak
. olba nového

: Rechovoto úkolech: <lobo v sece 4 Valné
Z Cerekvice a Hořic. Dae 18. února ko

Dajase u nás volba velitele. Sáčastnilovejí dosti
voličů a uvláštěc. a k. bos úředníci
ství Jeho Veličenstva s veškerým služebnýhmper

sonálemhm ka m v kancelářidobřearsvaným, f jedaou rukou psány .
Zvolen byl radikál dr. Antonín Mah k '
vodaí lékař v Cerekvici. Občamstvo volilo až na
dva voličekonaervativně. Kdo tedy volil radikála?

Z Police n. M. Dne 16. února o 7. bod.
„večer představil se v Polici n. M. katolickou-ná
'rodní stranou pro pátou kurii navržený kandidát
vp.R. Vrba a předneslsvou kaadidátní řečve
veřejné schůzi voličů, jichž přes 200 se dostavilo.
Předsedou svolen vp. B. Krieshofer, místní kaplan.
Jasný a o veškerých potřebách našeho lidu jedna
jící program pana kandidáta vyslechlo shromá
ždění až do konce e napjatostí a častým souhla
sem. Ba i hlouček pokrokářů, kteří jeden stůl
v pozadí obsadili, často na svou úlohu vyrušorati
sapomněl a stržen byl k všeobecnému souhlasu.
Když domlavil, přihlásil se k slovu diornista a

pokrokár Jirsák (evangelík) a počal vyčítati řádunediktinů (ješ ve své helretské ©moudrosti
„sektou nazýval) jeho majetek a zkracování děl
nictra. Když se však se všech stran volalo, aby
tvrzení svoje určitými fakty dokázal, saražen něco
zakoktav oněměl. Ještě šádal o slovo známý tka
dlec Lisák a zmateaým povídáním naučeným od
někud z „Karabáče a „Proletáře“ obvinil ducho
venstvo, že šíří tmu. V obecné na to povstalé roz
hofčenosti, ujal se slora sám předseda a za bou
řlivébo soublasu oetře odmítl tuta lživou urážku
ukázav markantně mnakulturní sásluhy církve
v mašem národě a v oelém osvětěvůbec. Ježto
roztrpčenost proti pokrokářům a socínům stále
rostla a čas jiš pokročil, ukončil předseda schůzi,
načež přítomu?řse klidné rozešli. ©Sklamání radi
kalů po tak hlučném a svorném protestu katoli
ckého voličstva bylo zajisté veliké. 

Z Proseče. Sv.-Josefská jednota katolických
jinochů a mužů v Proseči pořádá v neděli dne 28.
února 1897 v místnostech spolkových slavnost na
počest instalace svému vřele milovanému faráři a
předsedovi,dp. pana Františku Martinkovi. Na to dá
vati se bude divadelní představení: „Divotvorný klo
bouk.“ Fraška s trojím dějstvím od Václava K. Klic
pery. Začátek o půl 7. hod. Vstupaé obyčejné. Po
divadle volná zábava.

Z Nového Hrádku. Vnovináchse vyskytla
zpráva, že jakožto starosta obce Novohrádecké stavím
se Da příč důležitým otázkám, jmenovitě, že prý
jsem proti tomu, aby bylo zavedeno dvakrát denně
poštovní spojení mezi Novým Hrádkem a Novým Mě
stem. Tvrzení toto nespočívá na pravdě, neboť jakožto
starosta zasazoval jsem se před delší dobou sám o
takovéto spojení a byl jsem v této příčině u požštov
ního úřadu několikrát protokolárně slyšen. Pak-li zá
ležitost tato dosud ve prospěch naší obce vyřízena
neví, pak tím nejsen věru já vinen. Že teď očkteří
místní obchodníci podali žádost, jakou jsem já dříve
byl podal, dověděl jsem se teprve z Ratibora. Pauk-lí
jakožto obchodník nejsem na této žádosti podepsán,
neuí to mojí vinou, neboť o chystané žádosti neřekli mi
ničeho ani jakožto soukromníku, ani jakožto staro
stoj. Pak li aěkterým pánům jest nemilo, že již pří
If dlouho úřad starostenský zastávám, úemobu jim
pomoci. Vypsal jsem obecní volby v čas — a ne mou,
nýbrž jiných pánů jent vinou, že podán byl rekurs,
který dosud není vyřízen. Také není pravda, že vět
Šina obyvatelstva zdejšího a zvláště chudina, která
jest na podpory odkázána, touží Do poměrech, které
panovaly dříve, než jsem já úřad starosty nastoapil.
Konal jsem svou povinnost a dělám, co mohu. Nikoli
za mébo úřadování, nýbrž za dřívější správy obecní
te stalo, že v Novém Hrádku nebyl zřízen telegrafní
úřad. Podobně se to má s kořalečním krejcarem. Ně
kteří páui byli proti jeho vybírání pravice, že kořafka
jest chudého lidu snídaně. To vše nyní pánové vědět
nechtějí. — Josef Hejzlar, starosta.

Z Cerveného Kostelce. Jednota katol.
jinochů a mažů sehraje v neděli dne 28. února
ve spolkové místnosti ve prospěch podpůrného
fondu jednoty: „Chléb z milosti“ čili Otrok. Ve
selohra ve čtyrech jednáních | Dle ruského zpra
coval R. Veselý. Zatátek určitě o půl 8. hodině.
Po divadle taneční zábava.

Z Knapovce. Dne 14. února odbývala se zde
schůze volitelů, jíž se súčastnili téměř všichni voličové
a mnozí členové sousední katolické čtenářské jednoty
s Hilvát. Místní duchovní spráce vysvětliv účel schůze
navrhl sa předseda p. obec. starostu Habla. Tento
ujav se předsednictví udělil slovo dělníku p. Uótzovi
se Svítavy. V delší vzletné řeči vylíčil řečník sociální
bída a její příčiny, dokazoval, že od sociální demo
kracie nelze odpomoci očekávati, nýbrž od provedení
křesťansko-sociálního programu. V obném smyslu
romluvil taká drahý dělnický řečník p. Christ ze

Švítavy, že třeba pracovati proti nadvládě židovstva,
velkokapitálu, vyslovil se pro křesťanskou výchovu
mládeže, obmezení práce žen v továrnách, vybízel ko
nečně k volbé křesťansko-sociálního volitele, kritisuje
přitom ostře sociální demokracii. Pan farář Benesch
s Hilvát vysvětlil srozumitelně zákon o V. kurii,
načež po provolání „Slávy“ Jeho Veličenstvu císaři
Pánu a zapění národní hymny schůze skončena. —
V týž den chtěli i sociální demokrati odbývati ve
řejnou achůzi, nikdo jim ale nepropůjčil místnosti.



OdNemajeva. Vposlednímčísle Obnovy,táše|
se (81.):Je to možné,S ačitel s matiční školy

agiteval pro socialistický Reacha Lid? Anoje toho
hel lak o hospodáchB bebisku kozelvetské, 06 tapí papeše, bi y so0elou
katolickou írkov. Do Rachu lonskéhoroku |
několik potupných statí o ndp. biskupovi hradeckém„
astrhalvšecky, kteříjejza příčinouvisitucev Třemešné
uvítali. Také přijedné zábavě. nakreslil vedle sebe
Biemarka s 3 vlasy, papeže a ndp. biskupa našeho a
pak za všeobecného smíchu řekl: To jsou 8 hostinští
u nás. Snad se tomu někdo podiví, ale já se tomu
nedivím ahi dost málo, vádyť pan Uher učitel z ma
tiční školy v Dol. Nemajově u Král. Dvora je vyznání
helvetského, ač tam jsou jenom katolíci, Teďaspoň
bude už každý vědět, nač platí. ,

Z Blešna. Za přítomnosti volebního komisaře
pena Františka Šejvla, rolníka na odpočinku, konala
se 18. února v obcích Blešně a Nepasicích volba vo
litelů poslance V. kurie do říšské rady. Zvolení byli
následající konservativci pp.:Váci.
starosta obce v Nepasicích 56 blasy a pen Václav
Blažek, rolník a starosta v obci Blešně 55 hlasy.

Za volitele ve IV. kurii byli svolení v Blešně r .Adamíra, rolník katolík a v Nepasicích p. Josef
Kadečka, rolník, evavjelík míramilovného smýšlení.

rady muže osvědčené a že nenechají ei vnutit poslance
pochybné kvalifikace v ohledu hospodářském, poli
tickém a náboženském. Jak skušenost učí, klobouk
doktorský všdy mespasí, ani diplomovaná medicina.
Přánímobecenstvajest, abynašivoličovévolilikan
didáty od strany katolické a národní navržené, neboť
ti nás zajisté neklamou. Zdař Bůh!

Z Borové u Nov. Hrádku. Ve prospěchškolní

mládeže odvedly dívky borovské čistý„sfnos s věnečku8 sl. 89 kr. ee dne 14. února t. r. po: 1. Věneček,
již předem k výtečnému účelu se beroncí, těšil so
přízni domácích i přespolních. Zvláštních zásluh zí
skala si pí. řídícíFrantiška Pallasová sa shoto
vení překrásné kytice, která vedle toho wsnevšední
horlivostí radila a pomáhala, kde bylo třeba. Stejný
dík náleží panu učiteli Emilu Klepalíkovi sa
pořádání věnečku, jakož i panu Ant. Škodovi a

jeho slečně sestře za zdařené výstupy© konečně pp.:manuelua Vincenci Bubenfčkovi za jich ne
sištnou ochotu. Ze značnější příspěvek děkovati sluší
panu obecnímustarostoviAntonínuBubeníčkovi
a panu lesníma Karlu Vlčkovi u 6 Čermné.—
Kéž by i jinde tak se dělo! Často se o čistém vý
těšku ani nezví, nebo se bezůčelně promarní. Proto
dívky i při zábavách pamatajte na podniky národní|

Z Rychnova m. K. Při volbě volitelů v V.
kurii obdrželi volitelé pro p. Adámka 460 hlasů, pro
dr. p. Štemberku 142 hlasů. Pokrokáři zařivě agitovali,
tisíce letáků každé noci po městě rozhozeno, také po
domech chodili a vše možné slibovali. „Posel s Pod
hoří“ agitoval pro p. Adámka.

Z Červených Poček. Křesťansko-katolický
vzdělávací podporující spolek „Svornost“ konati bude
v neděli 28. února t. r. o 4. bodině odpol. měsíční
spolkovou schůzi v mistnosti spolkové, v zámeckém
hostinci. Program: 1. Čtení protokolu minulé. schůze
2. Přednáška o předmětu „Modli se a pracaj“, pro
mlaví spola na rozlončenou předseda. 3. Sdělení spol
kových zpráv. 4. Placení měsíčních příspěvků a při
hlašování se nových členů. Ď. Volné návrby.

Schůze voličů v Úpici a v Červ. Ko
stelci. Kandidát strany katolicko národní dp. R.
Vrba vyloživdne 16. února v Policí n. M. pro
gram strany, odebral se do Upice, kde proti ně
m u se zkartelovali židé, pokrokáři a červení soci
alisté, kteřímuchtělivrutiti za předsedu scbůse
jak se praví žalářem trestaného socialista. Na to
problásil dp. Vrba, že místnost opouští. V Červe
ném Kostelci pustil žid Abeles z továrny soci
alisty jiš ve 3 hodiny z práce. Socialisté obsadili
vchod do spolkové místnosti a ačkoliv byli v menši
ně, smocnili se násilná předsednictví. Poněvadě naše
strana nenašla ochrany od orgáuů veřejných, které
ačkoliv byly o to požádány, nezakročily, vzdálili te
našinci, aby se nestalo krveprolití, ku kterému soci
alistická k šílenství roseštvaná cháska připravena
byla. Venkovský lid zděšen utíkal ze schůze, hrůzou
trnul a pravil: to nejsou lidé, to jsou šelmyl
Voličská scbůze tato bade míti snad dobru a kraj
ského soudu.

Cesko-židovský kandidát. Spo
lek českých židů pořádal r neděli v sále „obilní
bursy“ valnou hromadu, v které jménem českých

židů dr. Reiner žádal, aby Mladočešiv městské
kurii jmenovali aspoň jednoho židovského kandi
dáta, prutože čeští židé Mladočecbům často a na
mnoha místech dopomohli k vítězství a tudíž Mla
dočeši židům k vděěnosti a díkům zavázáni jsou.
Za kandidáta byl navržendr. Jakob Lederer.
Teuto odmítl kandidatura a odporačil volbu pro
fessora dr. Zuekra. Na to povstalabádka, které
se sůčsstnili Jakob Lederer, dr. Arnstein, Ora
stein, Dux, Grossmann, Jakob Scharf a socialisti
dr. Meisne a Dědie. Někteří řečníci prudce napa
dali mladučeskou stranu a zejména poslance Bře
snovského, protože Březnovaký se vydává za anti
semitu a protože mladočeští poslanci nemají od
vabu veřejněse židů zastávat. Proto odporu
čovali židovští předáci ostatním židům,
aby v V.kurii volili raději socialist
než li Mladočechy. Mladočeský poslanec žid JUČ.
Jakob Scharf omlouvalsvou stranu a po
slance Břesnovokého. Máprý sice „nevymá-|
chanou bnba“, ale jinak je prý to dobrý
chlap, který jest jenom naoko antise
mitou. Než ostatní židé nedali se uchlácholit,
a byli pro volbu socialistů. Ta JUC. Scharf
s výboru a 10 spolku českých čidů vystoupil.

Židá a socialisténa to zó vchůra odešli. Jak „Pra
er Tagbiatt“ sděluje, o si pak pět nebo

židů kandidaturu pro U dr-kdy Skok]který 4 lety 06 ze Staročecha spa
na M očncka. "Hádání žida trvalo celých pět

University |
pololetí 16.106 poslechačů a sice: Česka uni.
vertita v Praze 2.787, německáuniversitav
Praze 1.391,re Vidaí 6.104,v Štyr. Hrad
el 1.667,v Ioaomostí 1.004,r Černovicích
801.Polaké university čítají v Krakově
1996 a re Lvově 1.556 poslnobačů. Právaíků
jest ne universitách 8.078, mediků 4.728, Mlozofů
2.201, bohoslovců 1.189.
. Zahraničný obchod Rakonsko-Uhorska

r. 1893.

1896 1896
"© Drak: — a Ne

metrických centů:

Uijtežité látky í |
vývozní.
J. Potroviny:

Borovýcukr 819.629| | 1,796.180| + 976.564raffin 8,567.780| | 8,897.8688| — 109.897
mouka 1,430.323 1.364.764| ——65658
otruby 384.684| | 1.236.938| + 802.352

pivo 805.020 816.765| — 40.758
víno 245664 219696 — 8.156
Jih 201.138 904.366 + 3.228
zeleniny 677.531 668340| — 134.281
ovoce,- 714.561 606.494| — 109.067
Jaštěndny 811.278| -601.785| — 309.498
vejce — 916.276 886.707| — 28.668

drůbež 96.874 93.826 — 2.049
obilí 4,846.475| | 6,630.208| + 1,784783
a to: ječmen 2,674.226| | 4,175.793| T 1,001.566

slad 1,418.093| | 1,644.451| + 131.868
šenice 678.594 663.030| — 116.198

kařice 44.477 996.989| + 181.683
sádlo, slanina 7.795 2.578 — 5217

rosata 113.676 6.648| — 107.028
ověsí dob. 152.483 111.461| — 41.082

ovce 240.903 189.380| — 51.632
IH. Pomocné látky:

dříví 39,856.181| 26,876.411| + 8,090.280
hnědé uhlí 71,458.880| 75.627.207| + 4,988.868
kamenné uhlí 6,407.626| | 6583.676| — 176.060

mineralie 7,968.039| '8,691.002| + 783.074
slad 28.687 47.866 + 19.279

dovozní.
£. Potraviny:

káva 880.071 875.107 + 16.126
čaj 9.039 9.011 —
koření 32.921 31.744| 11.0
jižní ovoce 913.25% 981.766 + 1:.602

že 809.901 709.104| — 107.799
víno 812.960 488.586 + 70.686
ovoce 276.690 295.267 + 18.678
zeleniny 1,220.945 1.372984 + 52.043
obilí 3,954.685| | 2,964.516 |—1,099.529

kukuřice 2,147.398| | 1,208.170 39.928
oves 683.074 650.591| '— 31.483
hověsí dob. 78.000 59.886 13.114
prasata 164.179 85.992 | — 78.186
ovce 33.416 32.696 — 690
JI. Pomocné látky:

Bavlna 1,914.852| | 1,164.8809| — 49.463
Jen 307.264 204.985| — 103.125
konopě 86.878 87.759 + 1.411
vlna 314.448 316.567 + 9.088
kůže a kožešiny 233 646 240.927 + 17.281
kamenné uhlí 45,030.026| 51,768.810 |+ 6.723.186.

Opravačeledníhořádu a sice důkladná
aby se jeho libovolný výklad konečně zamesil, s aby
rolník skatečně bájen byl a pracovní síly se mu po
jlstily, jest nezbytná Na rolnických státcích
došlo to již tek daleko, že rolnictvo vážně přetřásá
otásku, je-li pánem na statku majitel nebo —
čeledín. V mnohých obcích musí mu hospodář až

přílišEdo chce-li si ho Joh p podalo sdrašuje chleba P Ve Francii poda
předdvěmarokysocialista Barruea ud návřů,
aby stát sám do rukou si vzal všechno pečení
chleba, mouku kupoval ze státní pokladnice a
chleba pak státním příslušníkům zadarmo rozdá
val. Tím prý se socialní bída z veliké části od
straní, poněvadž každý občan bade tak míti jistotu,
že k ukojení svého hladu alespoň kas chleba do
stane. O tomto návrhu, který mimochodem řečeno
chce státním občanům zabezpečiti alespoň stravu
k postu odsouzených trestníků, ruzpředl se také
roshovor na agrarním ojezdu v Budapelti a tu
vyvstal mlynář Till a pravil: Já bych dal jiný
návrh: AČ se mi dá právo, abych směl v celém
Rakouskusám péci obleba,chci platiti za
obilí právé tolik, kolik platí se za ně
na světovém trhu, tedy podle trbové
ceny a při tom bade chléb takové ve
likosti a jakosti, jako dnes se peče a
prodává; nebude tedy nníti z toho poměrně
škodu ani producent obilí, ani konsument chleba.
Budu li infti toto právozaručeno na 20 roků, za
vazuji se během těchtodvaceti roků zaplatiti celý
rakouský státní dluh, obnášející na 30.0 milionů
slatých a ještě mi za mou práci hezkých pár mi
lioná zbude. — Na doklad toboto opravdu senss
čního návrhu předložil pan Till číslicemi důkaz,
že v Rakousku ročně platí se za chleba o
140 milionů zl. více, než jest jeho opravdová cena.
Kdo jest o těchto 140 milionů ročněošisen ?
Předně rolníci, kterým vydřiduši spojeni
a tržními karteláři v menších okresních a kraj
ských městech tak nízké obilní ceny diktují, že
rolník mnohý nemůže z výnosu žní ani hospo
dářské vydaje uhrašovat, tím méně pak úroky

| dějeké věbo vvé 'dorůstající dítky 
nkkou i —Dážešizeníjsva meal non:

nebot musí chléb, nOKY, kapovůí a Jiné pečivoza nepoměrně vysoké ceny vat a mimoto sa
své výrobky utrží méně, pebvť podnes plati: .

Když renkované jsra v peněžní (zni, témáť ni
čeho sekapají a oboesují so na potfeby nejnuk-.
nější. — Neméněcitelaou škodu trpí konečně.

dělníci tměstětíi nádeníci vepkovátí nero židovská spekulace sdražuje blavníjejich potrava, :
denní chléb vezdejší. — Kdyby socialističti reda
ktoři a agitatofi měli opravdovou a skutečnou.
lásku k lidu, nespolčovali by se s jebo největšími,
vyssávači, kteří mu oděv i potravu zdražujía mej
raději dvojí křídou ma dluhy píšou, tak že chu
das takový po celý tivot moderníhoolrocisí se
nezbaví a hledá útočište — vlastně ko
nočacasvou zkázu — v šidovské kořales!

Nové bankovky. Rakouskouberskábaaka
ložila již oběma finančním ministerstvám nové

Formulářebankovek koranové měny. Jakmile vzorky
budou schtáleny, začne ve ihned s tiskem jejich.
Baakovky budou o 10, 20, 100, 1000, 3000, e

5000 korunách ceny. eba.Zádejme asřizení yalové
oo r vHradciKrálově!Český

ověmvnejbližšíchdnechseodročí.Odírelseopět
jen politikou a praktického nevyřídil nic. Pro žív
nostnictvo a obcbodnictro nes ykonal skoro nic kloudnébko:
Naopak přičiněrím fiakslisty dr. Kalsla zvýšily 60
doprarní tarify sa osoby i sboží, erér místo aby teď
pro roskvět obchode a průmysla našeho něco dal,
raději v Čechách ve všech oborech veřejné zprávy
škrtí. Živnostnictvo a obchodalctro ve východních
Čechéch nemá samosprávného orgáne, který by jeho
zájmy hájil, jest fakticky bez ochrany, neboť liberecká
obchodní komora pro české obyvatelstvo neadělá ui
čeho. Sáhněme protok svépomocía donvíme zástupce
lide, aby se konečně hospodářských jeho zájst

Zpěvácký spolek „Oreb“ v Třebeche
yioioh pořtáe dne 1. břesna 18J7 v sále pane
Jarkovského merenda se zábavným programem. Za
čátek v 7 bodin. Vstapné 50 kr.

Obrázek budoucího ráje, který socialní
demokracie dělnictva připraviti slibuje, podal mni
chovský „Arbeiter“. Socialní demokraté v Sasku ta
řídili si totiž ová skladiště a své konsumní spolky,
aby prý dělnictvo nemusilo se obraceti při koupi svých
potřeb na kopitalistické vyděrače. Když konali zá
stupcové 68 těchto spolků ajezd, vyšly na jevo věct
překvapující. Ani v jediném z těchto spolků nezf
os mihbodinná doba pracovní,které „občané“všade
tak důrazně se domabají, nýbrž všechny pracají da
leko přes čas © 35 i 16 hodin denné| O nedělním
klidu není ani řečí a mzda klesla všude o třetinu,
ano místy i o polovici. „Občané dohlížitelé“, ktérým
socialisté říkají „popoháněči“, chovají se k dělníkům

mezi prací sakazají. — V socialistických společných
aklárnách v Albi vyhnali v ledna socialističtí úředníci
čtyři dělníky podíiníky zárodu, poněvadž byli s den=
ním platem 1 a půl fr. (76 kr.) nespokojeni, vytý
kajíce úředníkům, šo sami berou ročné až 7 tisíc
franků ročního platu. — Vůdce socialistů, židovský

jo kapitalismuz beder dělaictra. Čtverák občanSinger
Když je stejného s lidem smýšlení, proč své miliony
mezi proletáře nerozdělil? Proč sám kapitalistickoe
výroba provádí, proč nutí své šičky k 16 až 16bo
dinové deaní práci za miserný plat? Proč do beze
doých svých kapes strká krvavý výdělek ových děl
níků, proč. uedá na dobročinné účele aní grole?
Vůdcové Bebel, Vollimar, mají také své půlmilony
v kapse, proč vřak je trpícím proletářům nerozdali,
proč nedávno zemřelý vůlce socialistů Engels,
který zanechal přes půl milionu, cha lině ničeho ne
dal, ač tvrdil, že jí celý svůj život posvětil? Proč
nocialista Nelsovo, vynálezce dyoamite, který tyto
dny zemřel ve Švédsku a přes 50 milionů vydělgl,
nerozdal své miliooy chudým dělníkům?

Hrdinové. „Hlas lidu“ raduje se, še dostala
křesťansko-socialní strana při volbách do V. kurie
jak náleží na kožich. Pokroková strans by ovšem
na kožich nikdy | nedostale, protože přivrženci
této „mravné“ otrany nosí s části krátké kalhoty
s pančoškami, s části židovské kafcaoy. Mohou tedy
Pánové tito po volbách dělati hrdiny, když při vol
bách ukryli se pod ochranný plášť mladočeský. Avšak
i ve Jví kůši pozná se pravá povaha ukrytého ži
vočicha.

Záken © prominutí dané s nájemného v

minutí dané z nájemného přestavbám a novostavbám,
prováděným v obvodu městské obce královéhradecké
s důvodů veřejného zdravotnictví a veřejné dopravy
v místech, kde pevnostní hradby se srašují. prodlu

žuje se na 18 let. Úlevatato týká se jen těchpřestaveb a novostaveb, kteréš během 10 let ode ,
kdy zákon ten vstoupil v platnost, stavěti se začnou
nebo se dokončí, pro případě učiní se bydlitelny, a
jimž přisnánbude také zemským zákonem nárok na
stejně dlouhé osvobození od zem. a obec. přirážek k
daní s nájemného. Domy, jich přestavba s veřejných
důvodů adravotnickýcha dopravních jeví se nutna,
jsou tyto: č. 2, 4, 4, 5, 6/a, 7 a 7/a, 8,9, 10/11, 12 12/a,
13 a 18/a, 14 a 1ó/a, 10 a ld/a, 16, 1708 17/a, 18/ a
18/a, 19, 20 a SVa, 21 a ši/a, za, 23, ži, 3> a 2b/a,
36 a tó/a, 27 a 320,19 a 39/a, 30, 31, 33, 84 a Bi/a,
33 a S6/a, 38 a 38/a, 3u a B"/a, 40 a 40/6, 41 a tl/a,
43, 48 a 343/4,41 a di/a, 15, 47 a 47/a, 03, 69 a d0a,



60 a 60/a, 61 a Gl/a 82, 68 a Gd/a, 61 a G4/a, 65,

716, 19,00, 81, 88, 83, 84, 85 a S6/s, 86, 87, 88 a U8/a,
69, 90, 91, 93, 93, 94, 07, 90 d 9v/a, 100 a 10Wa,

"301," 102, 108, 104 a 106/a, 108, 106, 107, 108 a 108/a,
100 a 109/4, 110, 111 a Ili/a, 112, 116; 114.116,

„136 8 118/a, 117, 118, J19 a 11M,.120 2.1904, ab,
181, 122, 128, 124, 136, 196, 127, 138, 180, 181, 183
a !S2/a, 138 a 183/a. 184 a 1346/4, 132,. 158, 139 a

(489/2, 140 a 140/a, 141, 163, 149, 144 a 164/a, 146
a l4b/a, 147, 348, 149, 160, 161 a 151/a, 103 a 153/a,
153 a-158/4, 164 A 1B4/a, 156 a 1B5/a; 156 a 150/a,

(357, 188 a 188/a, 169 a 109/a, 160 160/á, 181, 163,
163, 164, 165, 166 a 166/a, 169, 370, 171, 172, 178,
174, 175, 176, 477, 178, 179, 180 a 180/a, 185, 188,
189, 193, 194, 185, 196, 197 a 108, 199, 201, 205,
306 a 208/4, 207, 308, 209,-310, 211, 212, 218, 229,
2:8. Celkem 167 domů. — :Velikých praktických vý
sledků od tohoto zákona pro Králové Hradec neoče
káváme. Měšťané nemají k novostavbám valné chati

%a raději domy savé židům prodávají, než-li aby sami

domy svépřesavěli Králové Hradec poskytuje obrazchndé metropole poměrně bohatého českého východu,
"která jest více neš zdrávo požidovrštěna. .

Oheň. Ve středu, dne 17. února, před 7. hodi

Škutině u Dobrého óheň, a sa krátkou dobu všechno
až do základu zničil. Obětí rozkaceného živlu stal se

-4éž Michal ený z Dobrého, který tam vedl ho
spodářství. — Stavení to bylo peleší těch nejhorších

(opilců: žebráků a vandráků. Co za den v okolních
vesnicích vyžebrali, tam dlouho do noci při hádkách

„a často i rvučkách všichni společně propíjeli. Tak se
o i noci minulé: ještě o 11. hodině večer byl prý

rvenýv Dobrém u šida prokořalku.
vypravuje, až do 5 hodin ráno.Pak jsouce všichni ve

"stavu již skoro besvědomém, usnuli. Červenýspal ná
půdě. Zanedlouho povstal obeň; jakým způsobem,
nelze arčiti. Když však oheň již zle řádil, teprve se
s opice probudil, a poněvadáse sotva na nohy
staviti mohl, spadl se schodů, salezl stranou, kdež
ho nalézti nemohli, a uhořel. Tam vede opilství!

Vzrůst zločinů. V roce 1887 přišlo v Německu
na 10.000obyvatelů 108 trestných činů; r. 1894 jich
bylo jiš 124. Vinen jest tím rozvrat sociálního a ho
apodářského života, rosmnožování továren, předčasné
vstupování mládeže do továren, a ničení šivota rodin
ného. Ministr války Goesler pravil, že může stati
stická data o znemravněnímládeže doplnit. U 9.armá
dního sbora nastoupilo vojenských nováčků, s nich
bylo před vojančením trestáno: 3861 pro krádeš a

Pů 87) pro rvačky, 3275pro poranění na těle.16. armádního sboru bylo trestáno 34:1 pro krádeš,
33% pro poranění na těle.

Neodbytný agitáter.Upeszornili jeme na to, kterak
p. Uher, podučitel é školy matióné v Nemajově u Tře
mešné, hledí v osadách venkovských i mezi rolnictvem
šiěšti pokrokářské listy „Lid“, „Ruch“ „Osvětu Lidn“ ..

Ačkoli ve schůzi hospodářské v Novolesích byl od
rolníků odbyt, neastává ve své agitaci a poctilzase schů
sí téhož spolku v obci Verdeku. Mladičký p. podučitel
počíná si tak, jako by zákony školské pro něho neměly

myale, že mu přismělosti jeho všecko projde.
Skremný dotaz. Četní cestující i domácí lidé jsou

avědavíproč na pražském'mostána jižní straně jest chodník|
Pro passanty zřízou, ale od města železným zábradlím a
od nádráší prknem sahrašen. Lidé, kteří nemají zrovna
čínské náhledy, myslí, že by se chodník teu mobl pro
passanty otevřít, protože v tržní dny, kdy jede přes most
maoho povozů, jindy pak dělostřelectvo, panuje na mostu:
přímo zácpa a tóm jde o život, an nevédí, kam se
vyhnooti. Kdyby na jižní straně cbodník nově zřízený

poší pro lidaké životy.
Z Prahy. (Valná hromada drnžstva Vlast). Dne

28. ledna -sešli se členové dražetva Vlast v hojném
tu k valné schůzi, ač byla bouřlivá nepohoda.
seda Dr. Rudolf Horský přivítal účastníky a kladl

váhu na to, de družstvo je stále věrno svým zásadám,
ač mu nepřátelé činí překášky a obtíže, že pracuje
stále v pevně vytknutém směru a zdvihá do výře ne

přátely šlapaný kříž, celým jednáním svým působíczvelebení jmena Kristova; vybízel členy, aby pra
covali svorně a výborem spojenými silami. Jednatel
kooper. Fr. Žák vzpomněl ve své zprávě velezdařilého
lonského literárního sjezdu, jenž znamená mravní a
osvětový úspěch a z té příčiny nazval r. 1596—1896.
nejstkvělejší dobou družetva. letos získalo družstvo
8000 zl. na darech a příjem byl o 6615 zl. 1-kr.
větší než vydání, takže jmění družstva stouplo v roce
tomto.o celých 3615 zl. 1 kr. Čile sakládalo knihovny
a rozmnožovalo je; na podporu spisovatelů vydáno
260 sl. Zakladatel družstva red. Tom.Škrdle podal
účetní zprávu. jež echválena; zvlaště bylo s pochvalným
sadostiučináním přijato sdělení, že družstvo v padlé
hospodářskésáložně nic nestratilo. Shromáždění vyslo
vilo právnímu zástupci družstva, přítomnému p. Dr.
Jana Buchalovi, k návrhu Jeho magnif. prof. Dra.
Kryštůfka vřelý dík a hlučně mu projevilo své vděčné
usnání. Prof. Dr. Kovář referoval o „Historickém
kroužku“. Vedl si čile. Zasedal v 9 výborových echůzích,

konal 5 přednášek, vydal V. svasek „Sborníku“, zevšech vydaných nejlepší. Výbor usnesl se v zásadě,
aby „Hist. kroužek“ vydával brožury pro lid, hlavně
katolické dělnictvo. Dárcové „Hiet.kroužku“ byli letos:
Jeho Exc. ndp. arcibiskap olomoucký Dr. Th. Kohn,
ndp. biskup Ed. Jan N. Brynych, pan farář Řebák
.+ rof. Konrád. Neunavně pracovalodbor sociální.
Vydal brožarku „Španělská inkvisice a jeji hrůsy“ a
do tisku dá novou: „Sabinismas, barákovství a pokro
kářství“. Referent red. Tom. Jiroušek uváděl za hlučné
pochvaly, že odbor vyslal do >4 schůzí do Čech, Mo

„ravy a Slezska své přední řečníky. Odborfilosof. -paeda
goeický pořádal čtyři přednášky a připravuje jiné,
jakož i větší literární práce. Referenta dp. Pohunka,

jená je churav, zastnpoval starosta Dr. Horský; shromáždění projevilo odstupujícímu red. „Vychovatele“
dp. Pohunkovi svou vřelou vděčnost za horlivou jeho
činnost v družstva Vlast, a jakož i přání, aby ee
brzy uzdravil a dále pracovati mohl. Na rok 13697
udělilo družetvo tyto dotace: 800 sl. „Historickému
kroužku, 30 zl. fonda knihovnímu, spolku sv. Metho
děje ve Vídni 100 al. V příčině koupi domu sneseno:
Valná hromada důtklivě vybízí výbor, aby se pilně
staral o koupi spolkového domu.“ Volby p

nového výboru vykonány s vzáčnou jednomyslností.

Zapředsedu zvolen Dr, Rudolf Horský, do výboru
rof. Dr. Kovář, Václav Krepička . Bášička, V.Vojťéch Vrťátko aŠpajek, Karel Ulrich, Dr. . Zak;za náhradníkyTom.Jiroušek,V.Můller,Fr. yvů

a.episkopátu česko-moravakému. Družstvo Vlast třvá
jiš 18. rok a jest na roshodných a uvědomělých kato

cích, aby je všemožněpodporovali: přistapováím
sá člena, odebíráním listů a brožur“ družstva, dary,
odkazy a p. Sdražují-li se nepřátelé, tím více Je po
třeba, abychom mohutněli i my. L-+5o.

8 čnice u Králové Města. Dne14
únorg 1897 konaly se v obci naši volby volitelů.
Volba byla velice živě, ano s pravým napnatím ve
škerých sil dvou nepřátelských táborů vedená. V jed
nom táboře stála strana katolická, v druhém evanje

svými chasníky, dále bezvyznancové, jichž v uaši obci
desti značný počet jest a pensionovaný řídící učitel.

Boj byl provolán nalepenými tisknutými plakátyPý
obci v noci den před volbou „Vzhůru bratfi
V provolání tomto navržení byli za volitele v V. kurii
katolík nevěrec p. Vojtěch Janoušek a ovanjelík
p. Frant. Mikšovský. Ve IV. kurii byli navržení
za volitele občané bez vysnání pp. Václav Jirásek
č. 81. a Jan Míkšovský č. 22. K těmto kandi
dátům přidala se menší část dělnictva katolického,
lidé nejvíce odvislý. V V. kurii slibováno všemožně,
lid pivem 1 kořalkou napájeno, ano jednotlivci podě
leni prý obilím. V V. kurii bylo odevzdáno 157 hla
sů, s nichá obdrželi kamdidáti katolické strany 8
mce: pan Jan Fijala, starosta a rolník, p. Pavel
Mikšovský, rolník 107 hlasů. V kurii IV. bylo

kandidát p. Frant. Vrbenský rolník, p. Vojtěch
Kurka roliík 66 blasy. V roshodné bítvě v Opoč
nici lžiliberální strana úplně podlehla, která největším
nepřítelem rolnictva vůbec jest a jen oliby lid vždy
klamala. Nuže strane (a jest potřená a dá se ještě
očekávati, že zvolení zástupcové vesměs ku straně
katolické náležejí a program jak náboženský tak rol
nický věrně a poctivě hájiti budou, což výslovné Vo
liči jim za povinnost uložili.

ssměs.
Šilhavý na plesu: „Smím prosit o taneček ?“

Obě naproti sedící dámy: „O 8 radosti l“
To je možná. Člověk může býti dobrým lé

kařem a přece nevmí svou ženu dobře vyléčit.
Ženská otáska. Řečnice končí: tak, druhé

sestry, teď víte co ohceme, teď víte, co je to žen
ská otázka. — Slečna Růžena: „Já znám jen
jednu ženskou otázku, totiž: „Je ženat?“

O šenách. 1 Ženy chti býti považovány $a

jednali. 2. Ženy milují ze zvědavosti, z ješitnosti,

někdy též z lásky. 3. Zuby, růžová líčka a vlasy

a jazyk, poněvadž témto je faleš vrozená.

Listárna redakoe.
Pány dopisovatele spolků křesťansko-soci

álních, tovaryšských, jednot sv.-Josefských besídek atd.
žádáme o stručné, rychlé a časté zprávy spolkové,
abychomrubriku katolickou hlídka v evidenci
udržovati mohli. — Vítány nám budou též věcné do
piey o záležitostech okresních, obecních a spolkových
vůbec, pak zajímavé správy z kraje.

Do Světce u Toplic. Zprávu Vaši jsme dostal.
Noticku onu otiskly ovšem všecky Časopisy nám ne
přátelské. Osoba Vámi označená ve Vídni byla, avšak
patrně Vás mýlí jméno.

(Zasláno).
Panu Josefu Loučnému, statkáři v Říbsku!

Následkem nedorozumění se stalo, že sdělení
moje v hospod.-občanské „besedě v Sedlici, věrně
dle pravdy nebylo; poněvadž zpráva v „Obnově“
„Jak rolník řeže rolníky,“ zase nesoublasila s tím,
co já jsem řekl, bylo Vám snadno problásiti mne
za „drtého lbáře.“

Pravdou v záležitosti této jest následující:

R

příčinou k p. Bergrovi do Opatovic; zde žádal
jsem 93 kr. za 1 g. Pan Berger mi pravil, že již
mnozí přede mnou chtěli tutéž cenu; on že za
tím psalna Horka, může-li tolik dáti. Z Horek
dostal dopis, který mi dával čísti, ve kterém mu
jeho pao bratr píše, že u něho byl agent koks
nabízející, který před tím byl u pana Loučného
v Řibsku. Tento agent sdělil p. Bergrovi na Hor
kách, že mu p. Loučný mezi řečí (!) řekl, že p.
Berger v Opatovicích dává příliš mnoho za řepu,
a že by ji mnohem laciněji koupiti mobl. Ná.

cenu 93 kr. za 1 g, ale ani ne 90 kr., které dosud
dával; nýbrž že má dáti ještě méně. Toto do pí
smeny pravdivé vysvětlení nucen jsem dáti na
Vaše obrněné „Ohražení,“ které největší zdvoři
lostí se zrovna nebonosí.

Ostatně dovoluji si Vás zdvořile upozorniti
na jednu valmou hromadu bospodářského apolku,
kde se také s jisté strany o dohbodnutí se židy
jednalo.

V SEDLICI, dne 23. února 1897.
František Kvasnička.

r

(Zasláno.)
.- 0 .0—— eo

"Fšem přátelůma mámým
sděluji zdvořile, že koncem ledna přestal jsem
býti zodp. redaktorem „Obnovy“ a nemobu nyní
odpovídati na dopisy, ješ mně v záležitosti „Ob
novy“ stále docházejí.

| Václao Kučera.
(Zasláno.)

. Veřejná pocta zaslonžilému muší.
Doe 17. dubna t. r. slaví slovutný povídkář,

František Pravda, konsistorní rada na Hrádku

8e mi, že mne k tomu povinnost volá jako reda
ktora jednoho ze starších listů katolických jabych
el vzal na starost, tuto vynikající událost veřejně
oblásiti a o jebo oslavu všemožně se postarati.
Prosímtedy všecky otitele slov.Františka Pravdy,
katolické spolky a korporace a blavné katolické
spisovatele a katolické redakce, aby byli 80letých
narozenin p. kona. rady pamětlivi, v listech i ve
spolcích zásluby jeho ocenili a tím vším ctihod
nému kmetu na jevo dali lásku a vděčnost za

hlavně pro lid, z něhož vyšel.
Podepsaný přijímá adresy a projevy jedno

tlivců a spolků a podobizny katolických i jiných
spisovatelů a odevzdá je v příhodný čas osobně
oslavenci. Kdo by se chtěl cesty na Hrádek se
mnou súčastniti, račiž mi to laskavě sděliti. Vy
dáme se tam, jelikož 17. dabe2 připadá na
Bílou sobotu, až v pondělí nebo v úterý po Bo
žím Hodu velikonočním.

V Praze, dne 19. února 1897, č. 284—I.;
Tem Škrdle,
red. „Vlasti.“

Pan Josef Krejčík,
umělocký závod sochařský a řezbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
Zasílám povinný obnos za v závodě Vašem

sbotovenon sochu sv. Josefa. Jest velmipěkně
provedená, mně a lidu nad míru se líbí.

8 úctou veškerou
P. Jam Petr,

duchovní správce.
Květev p. Milevsko, 20. srpna 1895.
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Časových úvah
vyšla čísla:

B. Náš program. 2. Hadikalismus a kle
rikalismus (Rozebráno).3. Encyklika Lva
KXNII.© otázce dělnické. 4. Pastýřský
jist o uitramontanismu. Bílá Hora. A
tbeflsta. 5. K příštím volbám. (Rozebráno.)

»Časové úvahy« uveřejňují pozoru
hodné práce nové istarší, aby vnikly
do nejširších vrstev katolického lidu.
Obsahují průměrně 2 tiskové archy a
prodávají se jen za Cenu výrobní.

Celoroční předplatné i s poštou
5o kr., jednotlivá Čísla stoji 4 Kr.na
4 výtisky pátý výtisk zdarma a franco.
Původních prací honorujeme každý

arch S sl. Překladů arch 4 ul.

OOOOOCOOOOOO9000000

Pelká místnost
pro truhlářskou neb strojnickou dílnu a
5 menších místnosti pro byty 20 minut od
města vzdálené směrem k nádraží

R pronajmeTB
Šazar o Hradci Králové

č. 131.

0 sv.missiich
i jindy oblíbenou píseň

„Bůh ti tento život dal“
na lístcích osmerkových dodá 100 knsů za 60 kr.

Biskupská knibiiskárna.

(16)
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JAN HORÁK,soukeník

(v RYOCHNOVĚn. K.
OY* nabízínadobujarní ij

„Z

čistěvlněné látky rm

na skoušku!

OR“Vsorkyzapožádánízašlufranko.UN

Děkuje sšem svým milým voledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosim,
aby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuji vždy
vzornou, poctivou obsluhu. (15)

PRE“K době"ivelikonoční
dovoluji aš uctivě doporučíti

Boší hroby se slohemkostelůsouhlasné.Kříže
vé cesty v reliefu řezané neb lité, polychromované

- ma slacené půdě v alohových rámcích. Becky
„Vskříšení“. |

Fotegralie a nákresy jsou k diopooiel.
V hluboké úctě oddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řezbářeký a sochařský

vwPraze.
Písárna a dílny na Letné 612 —VIL Sklad Eliš

čina třída č. 24.

Wadahaakuchapodaboodnaha3F v
Advokátní kancelář

JUDra.

ŠTĚPÁNA FISCHERL,
návokáta

vHradci Králové

nacházíseodnynějškavnárož

.

M

«K le
STETYTTYTTT

SRP*>Vlastnívýrobu l

vlněných látek
Z čisté ovčí viny

doporučujema jarní obleky, haveloky a kostelní
sukna

IGNÁC STRÁDAL,,
závod soukenický v Humpolci.

Vyznamenán ne zemské jatilejní výstavě v Praze stříbr.
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí Lrons.

Vzorky zdarma a franke.
200000000000000000000

pyříkací vosk
na podlahy

do tanečních síni
nabízí nejlevněji

Josef Pilnáček
továrna (14)

na ovíce mýdla a voňavky
w Hradci Králové.

Berácka (první dům u pražského
mostu) v I. poschodí.

———. načeském východě, 5:

ho = 

..——— -m 

— = a
Jedzodivétíslov nlitě 7kr., poštou.Vkr.

P
Inserovánívelmi výhodné a lovné.

Obnovav Hradci Král

eo | ARMONIA
šech soustav a každé velikosti, též

jdněji a v cenách nejmírnějších

Jan Tuček
v IKutné EXoře.

—+© Založená roku 18869.©e—

ma a franko.

gWW*Záruka pětiletá.

O0000000000000000000000

Boo00c+000000000000000600]i

O00000000000000000000|j

Půjčovna pien, pianin a harmonif

Frd, Knopr v Hradci Králové č. 117
nabízí

své nové nástroje za měs. nájemné
OY“od 3zi.výše."UN

Ludik Nejedlý,
dekorační malíř
v Novém Bydšově

dříve v H-adei Králové
odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné,jakož i oNfomelbyna plátněa ma
luji obrazy nové. > * 4 (s)

Návrhy. ve aloju „stavby kostela sena
pošádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

OOO0O00000000000000

Pro dobu sv. postní.

Křížová cesta.
Napsal Ant. Kaška, farář v Chlenech.

M- CenaS kr. froe. -PN
Při větší objednávce přiměřenásráška

Na skladě chová

Bisk knihtiskárna
v Mradol Králové. 

J.BÁRTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 107.

doporačeje se P. T. kočžstvu a patro- JŠ
pátoím úřadům =

É pozlacováníoltářů,náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

2 Mimo to přijímá a vkusně provede *

malby ohrámů.
Vzorky předloží se na požádání.

M Veškeré zakázky vyřizují se vkusné tr
vale a levně.

Rospočty, náčrtky ald.

„ Jakož | voškerérady
odborné zdarma.(COUPEINCOCOCO
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Ezadkuhoa

RočníkII.

o © ©Internacionáli a rolníci.
Zprávy © řádění socialistů, které uveřejňují

„Katolické Listy“, „Národaí Listy“ a „Občanské
Llsty“, jakož i správy nás došlé jeoa vesměs bro
sivé. Socialisté, tí „praví křesťané (1!!) a osvě
covačí lida“ — jak o sobě tvrdí, ohrožují
volbách a shromátděních lidu osobní svobodu svých
odpůrců, vyhrožují jim a znásilňují je.

Z Pochvalova oznamují úterní „N. L.“še
tam po neurvalých útocích nocialisty Fiodlara ma
otranu národní, učitelstvo a náboženství byla ve
řejná schůze od starosty rozpuštěna. Tu se rozzu
ření eocialisté soptice pomstou vrhli ma kočár,
v němž přijeli do schůze účastníci přespolní a
rozřezali jej úplné.
. © Socialistéz Hlinska chodí dle „N. L.“ po

okolních vesnicích a pě příkladěžidů dr. Adlera
a Ellenbogena pokrývají kalem vše, co bylo ná
rodudosudposvátného,popoezejí nemajetné

roti majetným, domkáře proti sedlá
úm, dělaíky proti mistrům. Při této

„práci“ spolehají netoliko v pomoc židů, ale také

vpodpora nečelných sice, ale čilých pobrokářůz blineckého „Sokola.“
Řádění toto nese také ovoce. Na Písecku

byli proti rolníkům zvolení většinou za volitele
domkáři social'sté, na Podřipsku zlekali socialisté

lovicí volitelů, města a místa průmyslována př.

ořice,Jaroměř,Poděbrady, poonák volilajegměgsocialisty, jinde jako T ně, Táboře, Pí
sku: Jišíně rvslí socialisté část volitelů,v jiných

$ městechstrany národní jen snapjetím všech
6e Orgnnitovaným socialistům ubránily.

Jest sjeram velice povážlivým,že i včistě
relsickýčh osadách, jako na Písecku socialisté po
mocí domkářů a chalupníků vátěsí. Což mohou
od socialistů očekávati malorolníci spásu s ?
Na sjezda vratislavskémpravil přece socialistický
vůdceBebel „Nemůžememalorolníkovislíbit, žeho
chceme zachovati, tof by odporovalo nejen celé
dosavádní činnosti sociálně-dermokratické strany
ale i našemu (t j. socialistickému) programa.“
gocialistický vůdee Schippel opět pravil: „My
to Musíme sedlákoví říci, že jako majetník
(atedlostia polí)nemá žádné budoucnosti;

bude míti teprve tenkrát, až nebude mit ničeho.“
Socialistický předák Kaucký rovněž se

FEUILLETON.
Kdo založili a staral se ©oevětu a

školy u Čechách ?
(Dokončení.)

Kdyí roku 1773 zrušen byl v našich zemích
řád jesuitský, a celé školství střední a vysoké
důkladné ovravě podrobeno bylo, přistoupilo se
též k delekosáhlé opravě obecných škol, za jichž
blavní cíl prohlášena byla germanisace.

Jan Ignác Felbiger, opat žahanský (Ssgan)
v pruském Slezsku povolán byl za reformátora
školství v českých a rakouských zemích. Ustsno
ven byv r. 1774 generálním ředitelem školství ve
Vídní, zavedl u nás první slabikáře a vzorné nor
mální školy, jakoi i nový školní řád. Příšté se
fhělo v národních vzorných školách vyučovati:
čtení, psaní, počítání, německé mluvnici, počátkům,

přírodopisu, měřictví, strojnictví, mluvnici a kreslení. —
Roku 1775 ařízeny byly podobné normální

školy téš v Praze a v jiných blavních městech. Pří
ště pak měli jenom učitélé od ředitele normélky
z nové normálo( školské methody zkoušení a za
schopné uznáni, 2a učitele do měst e na vesnice
dosazováni býti; a to pod dekretem, aby snad
učitelé £ příčin libovolných od vrchností a obe
sesazovéní býti nemohli.

Ředitelem normální školy v Prose stal Fer
dinand Kindermann, rosený Němec. Škola byla
sice na papíře zřítena, ale webylo dotací k jejímu

SV

činili o zachovánístavu oolekého“ Úp
ští socialisté žádali 1 pro semědělskédělníky
pouze osmihodinovom dobu pracovní a
větší platy než dosád.

Může to český rolník při nynější láci obilí
a řepy činiti, aniž by se sepřivedi sám na mizinu?

Pro naše rolníky jest také poučný nedělul
Sjezd uberských socialistických polních dělníků
v. Czegledu, jehož se súčastnili 104 delegáti. Děl
níci se usnosli, polní práce trvala od 6 hodin
ráno do 7hodinpo případěod 6 hodinrámodo
6 hodin večer, čítaje vto ovšem Čas na snídani,
oběd a svačinu ©Denní mzdy žádají od počátku
listopadu aš do konce března 2 zlaté, od začátku
dubna až do konce řijna 3 zl. Pro nádenuíky pod
16 let žádají poloviční mzdu mužů, tedy | sl. až
1 21.50 kr., pro ženské tfi čtvrtiny mzdy mu
žovy, tady 1 zl. 60 kr. aš 2 zl. 25kr. Práce
dáree neb podnikatel její má dále býti povinen
opatřiti potraviny a materiál pro vaření a topení,
dále má dělníky pojistit proti nemoci a po pří
padě ubradit také náklady pohřební. V zimě se
musí dělníkům postarat o byt. Při špatném počasí
má dělníkům platit poloviční mzdu. Nastane-li bo
vodeň a nepropusti-li prácedárce dělníky, musí
jim platit úplnou mzdu. Konečně žádají zeměděl
ští dělníci všeobecné práve hlasovací, odstranění
stálého vojska a bursy, laciné propacbtování stát
ních statků. V přijaté resoluei Se praví, že ma
lorolaíci a bospodářští dělníci vidí svou spása
v oflech socialní demokracip a pak-li s ostatními
dělníky páše vpůžích asvorně za hbospodáfskvu
a politickou rovnost bojovati budou.

-- Zda-li budou moci uherští statkáři tyto pod
míoky zemědělských dělníků splniti, o tom vážně

pochybujeme. téně možno u nás podobným
požadavkům za damých poměrů vybovětí. ———*

Jak viděti, socialistická hesla a sliby se
enadněji vrhají mesi li, než-li se plní a pak
ubohý poblázněný lid bývá těško přivésti k roz
umu. Nespojí-li se rolniotvo záby a svorně k roz
hodné obraně proti útočnéma židovakému socia
lsmu, přijde brzy o veškerý svůj majeteka velké
latifandie celých obcí a okresů se dostanou do
rukou nové peněžní aristokracie, která bade horší,
nežli byla ta feudální sa nejhorších dob poddanství.

Na moravských statcích židovských baronů
Hirsche (teď jeho vdovy) Kónígswartera, Rotbachil
da a rytíře Gutmanna to nejlépe viděti.

školy ustanovený byl tak nepatrný, že tehdejší
královská školská komise musila se ohlížeti po
dobrodincích. Stal se jím především šlechetný li
dumil, Antonín Petr hrabé Přichovský z Přicho
vic, tehdejší arcibiskup pražský, který založil no
vý ústav dvěma tisíci zlatých. Stavové čeští toli
kéž přispěli ročním příspěvkem 2000 zl. na vy
držování nové vzorné školy, jejíž existence byla
tím zabezpečena.

Tato munificence arcibiskupa Přichovského
a pak okolnost, že opravu školskou v duchu mo
dernějším podporovali především kněží, jest za
jisté důkazem, že katoličtí kněží a vysocí církev
ní hodnostáři nebyli nepřáteli moderního školství,
a že vůbec pro jeho zvelebení učinili, seč tehdy
byli. —

7 Cviční učitelé dostávali na normálce skrovný
plet a též některým kendidátům dostalo se v ní
obydlí a zsopatření. Kurs učitelský na této škole,
jejiž učitelé noví i steří musili vždy jedni po dru
bých navštěvovali, trval jen tři měsíce a navště
vovelo jej vždy así 100 kandidátů. Na kursu tomto
vyučovalo se: základním pravidlům vyučování,
drobnému i latinskému pssní, kancelářskému a
pravidelnému psaní, české a německé mluvnici,
počtům, zeměpisu a slobu. Přednášky — bez vý
kladů — musili si kandidáti opisovati a 2 paměti
se jim učiti. Bylo to vzdělání chatrné; o dalším
vzdělání pacdagogickém nebylo tské řeči, protože
nebylo paedagogických kníh a též peněz na ně
se nedostávalo. .

Platy učitelů tehdejších byly ovšem také
chatrné. Chberakterisujeje tato smlouva o příjmech
a povinnostech učitele v Solnici:

Tam00musíliddřítizakuschlebaako
řalku a ze skrovné nmdy feu nezbude na zímu
ani groše. To jsou fakta. Jieh konstatováním ne
chceme ublížiti těm šiďům, kteří se živí poctivě.

OSHA
- Volební provolání strany národní,

Toto bylo vydáno v neděli a v podstatě zní:
Velké úkoly čekají na rozřešení své. Nové

proudy myšlénkové býbou rozmanitými vrstvami lidu,
nesplněné v minulosti nároky národních
a politických stran hledí k příznivému
vyřizení svému v nejbližší budoucnosti
vstříc. Vyrovnání s drahou polovicí říše
ma dalších 10 let bude nejtěžším úkolem nové sně
movny, ostražité hájení hospodářských
zájmů obyvatelstva této poloviny, vyhledávání
způsobůk docílení spravedlnosti (stejná práva
— při stejných břemenech) bude přední povinností
polsancůnašich. Rozšíření práva volebního
nezůstane asi bez otřesu nynější soustavy: Krok jed
nou učiněný vyvolávati bude na rozličných stranách
pokusy k dalším krokům na počaté dráze a to tím
více,ano při opravě nejnovější naprosto
opomenuto odčiniti křivdy volebním řá
dem spáchané na národnostech a zájmech
oprávněných. Doufáme pevně, že dojde k tomu,
aby se oživilo právo sněmů v zřízeních zemských za
ložené a dle písmeny jich dosud trvající, aby měly
přímého účastenství ve složení ústředního parla
mentu říše.

Samospráva, jež dle Sóletýchzkušeností
tytuje zemím málo práv a ukládá jim mno

ých povinností, živíc se pouze tím, že k daním
státním přičiňuje břemena další, jež nestačují
k ubražení plodných a nutných vydání, volá po
nápravě celé soustavy finanční, aby ne
závisle od fiskální politiky státní mohla“ řešiti
úkoly své vznešené pro blaho lidu a zemí.

Národní zájmy naše ve státěnárodnost
ním, jakým Rakousko jest, přes úsilí několika
desítiletí, přes dějinný význam, přes všechnu plat
nost českého národa pro velmocenské postavení
říše — nedošly ještě plného a pravého ocenění,
leda, že rovné právo a rovnocenoost s drubým
kmenem platonicky také už z vládní strany byly
uznány. Jde nyní o to, aby, cv vyžadují dějiny i

*Tsk jakož skrze hlavní pražské školy nor
málské schopnosti své vysvědčením potvrzený a
skrze nejvyšší nařízení v městě Solnici ustanove
ný školní učitel Jan Kalous, vlastní syn Jiřího
Kalousa, souseda a spolu varhaníka v městě Sol.
nici, při úřadě purkmistrovském u přítomnosti
rychtáře vrchního p. Jana Doubravského, primá
tora pana Vaclava Kuličky a jiných osob radních,
též starších, obnoveno a uzavřeno bylo následovně:

1. Varhanické služby, tak jak od starodávna
jest bylo, každého půl léta t. j. při sv. Jiří 10 zl.
a při sv. Havle 10 zl., tak ročně 20 zl. peněz
hotových od zdejší obce dostati má.

2. Každé suché dny po 2 zl. 20 kr. z obec
ního důchodu.

3. Každoročně 01 zdejší obce dříví k palivu
s dovežením 4 sáhy.

4. Role obecní, které již od starodovná pro
snadnější obživení kďntorové beze všeho platu
užívali, také on takovým způsobem užívati má,
jež se ve čtyrech kusech po 6 korců a 3 věrtele
vynacházejí.

5. Ma místě od starodávna bývalých ro ko
led dle nejvvššího pantentálního poručení a ná
potom ujednání se školním učitelem každoročně
17 zl., t. j. od r. ledna 1789 až do sv. Václava
10 zl. od sv. Václava za ostatních g koled až do
posledního prosince téhož roku 7 zl. a tsk na
budoucnost každoročně 17 zl., hotově dle kvitance
jemu k odvedení přicházet budou.

Kde učitele škola uživiti nemohla, tam pro
vozoval nějaké řemeslo anebo sedlačil, aby si
bmotné poměry zlepšil. Pak-li kde obce učiteli



číselné poměry, jevilo se skutky ve všech oborech
státní správy a ve všech zemích korany české.

Hočpodátské Jtjmy"jedaofiivých
obyvatelstva čo dál tím-více vyžadají pezo

zákonodárkých sborů. jaho stav Soví charoba zaochranu a neutěšený jeho stav feví chgrobu ut
kvělou, kderou arópomocí pouze nelze vylóčiti!
Vedle tobo i živnosti ostatní dalšímroz
vojem společensterní organigace a účelnými,
opravami zákonů živnostenských vymé
hají zlepšení stavu svého, odčinění vad, při
vedených smlonuvami obchodními, 80u
stavné doploční sítě želesniční, upra
vení hlavních drah vodních a podpora
vývosu našich průmyslových výrobků
mají pak prostředně působiti k nápravám v oboru
bo«podářském. Se stejnou rothodoostí bude říšské
radě kráčeti na cestě soeiálních oprav v me
zích potřebou a rozumem vykázaných, 8 jakouž
samitati bude všeliké výstřední snahy, čelicí k úpl.
nému rozvratuspořádanýchpoměrůstátnlcha spo
lečenských.
| Na utvářenízabraničních poměrů ani
říšská rada, ani delegace nemají vlivu rozhodují
cího. Ta podporovati sluší politiku hledající spo
jenectví, zabezpečující mír evropský, aniž by sa
dávala plné nezávislosti našeho mocnářství; ne
chceme brojiti proti dočasným aliancím, pokud ne
brání za směněných poměrů u vyvolení spojenců
jiných, ale po našem mínění a přání všechen če
ský národ vší silou svou by se opřel každému
pokusu, který by mezinárodní spojenectví chtěl
směniti na státoprávní svazek, jakož nepřestaneme
velebiti Prozřetelnost, že z ueštěstí 1966 r vzešlo
nám sproštění se německéhospolku-a vrácení Ra
kouska sobě samému.

Hlavní rysy programu strany národní, pokud
se tkne státního práva a rovnoprávnosti, položeny
jsou mezměnitelně samým vývojem dějinným, takže
každá strana, jež opravdu národní nejen slouti,
ale i býti ehce, na nich spočívati musí. Vedlejší
otázky, jež proudy časové přinášejí a odaášejí,
řešiti jest dle potřeb se jevících.

Jednota všeho lidu českého co do hlavní
části programu národního důsledně vyžaduje jed
notné hájení tohoto programu, pročež čím dále
tím více v širokých vrstvách všeho lidu našeho
přichází k platnosti přesvědčení, že ne jedna
strana, ale národ celý mástáti v obraně
2a jsoucnost svoa, za vybadování lepší
budoucnosti své.

Toto přesvědčenívedlo národní strana k usne
sení 7. úoora t. r., kterým shoca s ostatními
stranami národními vzhledemk volbámza žádoucí
byla prohlášena, Strana svobodomyslná zamítla
jednání jí v tě věci nabídnuté. | Řadíme
se tudíž k četným stranám ostatním, jež ve vo
Jebním zápasu vztýčily prapory své a chceme
účastí svou projeviti, že strana naše, jež po 30
let za práva národa bojovala a nepopíratelné dů
kazy podala, ják dovede státi v nejhouževnatěj
ším mimoparlamentárním odporu, že však i ve
sborech zákonodárných dovede získati sobě přátel

4

naše jest dle povinnosti své vždy ochotna svými

ješ svěřeny badou ústřednímu parlamentu říše.

kterou konati chce nezištně a svorně 90 stranami
jinými, pokud zásadní rozpor jí v tom brániti
nebude.

Výkonný výbor strany národní. Dr.Baštýř, dr. Brát, AL Buroš, Červinka, dr. Formá————————————>
něco přicčaly, tu učitel zřídka kdy v čas a bez
mrautostí jich dostával. 

R. 1789, kdy se stal Fr. Kinderman bisku
pem litoměřickým a kdy odevzdal vrchní správu
školství v osvědčené ruce svatovítského kanovníka

a cholastika Václava Lenharda, bylo v Čecháchol:
1 normální v Praze, pak 20 čtyřtřídních škol

v Praze a v městech krajských, 42 městských škol,
4 klášterní hlavní školy a 2168 triviálních obec
ných škol, jež navštěvovalo na 284.874 školou
povinných dítek, 172.777 v zímé a 162.053 v létě.

Mimo to bylo roku 1789 v Čechách 232
industriálních škol.

V posledním roce svého panování založila
císařovna Marie Terezie ještě normální školský
fond na vydržování vzorných skol

Za císaře Josefa II. nařízeno bylo r. 1781
co nejusilovnější rozšiřováhí němčiny na školéch
hlavních i triviálních. Že tyto nicméné zachovány
národu českému, o to má opět hlavní zásluhu
katolické kučžstvo. Mnohé mésto děkuje dnešní
svůj český ráz jen horlivým tehdejším vlastene
ckým kněžím. A že je dnes v +uzavřeném území«
český kněz hlavním a nejupřímnějším rádcem če
ského lidu, že se stará o jeho vzdělání v jazyku
mateřském, jest také pravdou nezvratnou,

Jen člověk strannický, hrubý a zaslepený
může tvrditi, še katolický kněz o osvětové vzdě
lání lidu se nesterá. Vždyť první farní a školní
koihovny, besedy a spolky vzdělávací založili a
vedli právě ti kaceřovení kněží!

OBL-JIL

nek, dr. Havelka, AL Krontil, dr. Mattač, dr. Mó
stecký, dr. Mlčan, J. Pleva, dr. Pracheneský, dr.
Randa dr. Bieger,dr. Šieb: úkadr.

dr.Úlavík,dr.ole, E.Ta uj Tata +V"Vaca,3, Vaněk,rko |

"5 Dne 15;úsora t. r. aohlo ci slunéško,které
už verím kolik tisíc let avíti, dáti „svobodnou“
Aspoň nad Hradcem Králové orítiti nemuselo.
Osvěta zazářila takovou nebeskou jasností, že slu

. néčka

Jasnejší vydávaly totiš na rohách domů“ králov
ského věnaého města .Hrgedos Králové: nalepené
plakátytohotoobsahu: „Telegram. Redaktor
Hevera -ve při s občanem Brynychem
porotou oavobozen.“ Rozumí se samosebou,
že takovéto světlo bes povšimnutí nezůstalo. Stu

gub mládež prýpa kluzišti nosila telegram načce, lidé nadávalindp. Diskupoví. 0 se chtělo

U- To přávěpovirje 56osábaouli. U Bás za vyšší
stupeň osvěty. PV

Ale nalezli se tak děkteří i v Hradci Krá
lové, kteří si přitom všem zachovali sdravý rozam.

Na důkaz toho uvádíme zde jeden zajímavý |
výrok. Když totiž jedem zvědavý, ale dobromysl
nější, pravil: Ale proč vlastně lidé proti panu
biskupovi jeou? — dostalo se mu odpovědi:
Protože mají slost, že pan biskup není

tak zpustlý jako o EPEEETOTETEEmnož atolici, ne
vědí, komusvým sty pračují vlastně do zukou.

Ostré slovo, — povídám sám k sobě —
aje pravdivé.

Odkud ten vztek, 'ta zášť, ktorá se neštítí
anTT2[ auf pomluv, ani Btvanía pří lomneslogdně

osvětoua pobroken86 n, še Jeho Milostnáp. biskup králové
hradecký . vystoupil

Jpravní spoustě.
V protestantské Anglii přičítají takové jed

nání katolickym biskupům za zásluby, v převážně
rotestantskédi Němectu luteráni i evangelíci vol
y nevolky podřizují se vedení katolických bi

skupů a katolického středa v boji proti sociali
stům a nevěrcům. Pouze v „svobodo 2 (?)
Čechách pokládásekatoli u

Jhrarnost, že bojuj n
veřejné korrepci.

oj; ale e obě
ko A Erkeu, mě by PO !ou summu peněz, ab staví .

stému -Sprosté V 0 U, ZA

je tupen. NaČí však straně jetu mravní spousta?
Na straně toho, kdo za idesf za Dedrazí statkTifstvapřindšT—O0ATNBOTHÉVYTEJ6-poěChér

8pros
a 6

Mimsoublasi“ de je tu8pou
Proti mravní spoustě, jakáž děun fm způso

bem Be ler] právě mezi E mným, ak o tomsv isté inseráty a ji8 oktorov 00sve

je obchod“ —tak9© Nikdo. sim 8 O5bcho
miuviv 0 Ousta mrav

se | 1 í XI pravě tat E : m) n ně
©

z ví.

Brus jazyka českého.
(Masopustní novinka.)

Prosím, jen se nelekatil Kdož pak by to|
také strpěl, abyzde pod čárou — a k tomu vma
sopustě — nudně se psalo o poopravení a'zostře
ní řeči české, o vystříbření mluvy mateřské a o
vyzlacení hlabolu oteckého? Takový záslužný úkol
už se musí ponechati všem učitelům a profesorům
a vědeckým i nevědeckým časopisům a novinám,
kteří mají aneb chtějí býti nšlechtilými pěstouny
a dovednými strážci žívého a snad ještě hodné
tupého jazyka českého. Cože, tupého? Inu, ale
spoň já jsem měl takový přituplý jazýček; ale
nebožtík bratr, zaplat mu to Pán Bůh, jak nyní
pozoruju, výtečně mi poradil, abych tu šerednou
vadu jazyka svého napravil, a tak záby v mládí
prazvláštním brusičem jazyka českého se stal.

Chtěl tomu pořád náš velebný pán, abych
šel do toho Jičína ne Ignacium — jak u nás ří
kali onomu gymnasium, že druhdy bývalo v je
suitské kolleji u sv. Ignáce, Tehdáž bylav rodišti
jenom dvoutřídní škola — a kdo chtěl do latin
ských škol, musil ještě dvě leta napřed se připra
vovati v blavoí škole — aby se přiučil němčině.
A tu bych musil do ciziny již v útlém mládí.
Komu by to nebylo vítáno, zvláště když tak krásné
bylo rodiště a tak milé okolí a tak veliké přátel
stvo, a vněm tolik známých 10steacův a spolužá
kův. A to chlapecké čtveračení a hraní na návsi
a za humny a v panských aselských lesích by-.
loby předčasně zkráceno. Jak jsem vám zajásal,
když velebný pán tatínkovi řekl, že mohu na faře

j “ : 00. Ale m Ů IT 06 o tá hlouposti, U

iko mari? Proč?Protožeto vůbecnepatř

m © jsou v Bvětle.

(7 Tím by byl odbyt ten jeden výrok „pod plě

káty“ promluvený. Ale ono jich bylo více. Pa
- -aJeden sněl taky taštu: To je klukovina.

S tímto výroken aslm. Pro ou
proto, še ty plakátyneposhůzelyod kluků, nýbrž
od mušů. Pana redaktor „Osvěty“ má již právě
84 let, jiní páni ještě víc, a jiní mají docela jiš
šedivou hlava. Kdyby takoví páni dělali „klako

vinu“, ta by n museli omladaout, anebo rozumztratit. A kdo teď v rozum? —Taktedys tímto

r hm a neshledaljsem jej takovým, aby se mu přísvědčitínemehlo.
Nebo, kde se s ndp. biskupem tak zachásí, jako

: se mohdu nalepovat. na

nebom o zastupitelstvaani SÍUvkKA,Ž Né
Božby vydullalo,%6 UB (obyvatelstvane

Ale.to prý tak lshko nejde;

a O POZIC NEMA- DI(U) (0 [Dá

"o proti Hradci důvady jsou, jest patrno. Obtíže
pak Denotnénebyly bynopřekonatolné, Domy du

chovní v Hradce nuž biskuoský dům don
movníká. by se prodaly a inde jiné kdy.

sominářse musítak jakotak gtavét nový,a sty
jentský seminář by mésto se slabýmgrmnaut

tal lo přijalo.
Ustav hlucboněmých dáse rovněš jina pře

nésti a město je 0 me, D p>
skytne celé řadé živnostníků slušný výdělek. Hra

decký dům sa ovšem také más Sponěčik©zn0u seovšem takoví, kteří řeknou, „8 £ 60
přestěhuje“ Ale živnostníci, kteří vědí,
Cose ntrží nejen s domůduchovníchaloe
| od těch, kteří sem do hlavního města,
rozsáhlé diocóse přijíždějí, ti mají asi
Jiný nábled. Hradeo Králové bradbamisevřesý
zůstal beztoho oproti blízkým Pardubicůma

Chrudimi T; a tato dvě m ojají 0prvenství m8 východě, domábají se jako
místa průmyslovějšízřísení obchodní a živ

i Y odn
a————""""—"-—-—„————————————-o
onu průpravu odbyti, ale že nesmím aspoň už
tolik bráti s v učení že musím nyní vytrvalým
býti, abych prý tu němčinu zmohi. I dal jsem se
s chutí do práce. Vše ještě jakž takž se da
řilo; ale němčina! Ta prožluklá němčina! Čím
dál tím víc jsem poznával jakousi neobratnost a
tvrdost jazyka svého — a proto tím více jsem za
rodným stavením pod lípou — němčině na hlas
se učil, sbych se v té mluvě zdokonalil, bez níž
pa střední školu postoupiti bych nemohl.

n. Ale čím víc jsem pod tou lípou — i v zi
"mě přešlapotal, tím tíže to chodilo. Soad ta če
ská lípa mi to udělati chtěle, abych už německým
dubem nikdy se nestal. Steršímu Františkovi ve
lice to líto bylo, když viděl mé trapné snažení.
Dlouho nic neříkal. Ale konečně přišel na tol
Bylo to 21. února 1860. Byl zrovna masopustní
úterek — jako by to dnes bylo, tek nato pama
tuju! Ve všech našich školách, ve farní i v ka
planské, bylo prázdno; kde pak by se tenkrát na
masopustní úterek učilo? Ba odpoledne se vždy
tančívalo, a to ode dvou do šesti měla pré školní
mládež! O jak jsme se na to těšívali, když páni
katechetové a učitelé a rodiče s námi šli k mu
zice a když po tanečku každém mohli jsme za
údati tanečnicím a od nicb přijati hrozinky, man
dle, břebíčky,cukrlátka, koblibul Zdá se mi dnes,
že to byl rozumný úvoď do světa — kterého
nynější mládež postrádá.

o Každý v dětství poznal útrapy tance — a
psk se do toho tak nehnal. Na to odpoledne tě
Šil jsem se také já. Avšak ráno Wflo se mi ještě učiti
nemčině. Honem do učení! Říkám, odříkávám,
přeříkávám, opakuji — nešlo to! V hlavě pořád



i
nho 4ahead(|

žádým obohodní 1 průmyslovouLamarupre

východní (Čechy|

-NO jesdetirživovstenských v Jičíně;v Mladé
Boleslavi, v Králové Hradcí a na jiných sjezdech
živuostanských v krajinách východočeských ozývaly
se trpké „ že pro živaostniotvo nic ve ně
děje, že obchodní a průmyslová komora liberecká
pro české obyvatelstvo nexistuje, že nám není nic
plata. Mezi rady obchodní komory liberecké ne

živnostníkůse tam neamjmea následkem taho není
teké český východ, jak jeho hospodářskému vý
snamu přísjnší, v říšských aapněmovníchenketách
obcuodních, průmyslových, živnostenských, žalés
ničních a komunikačních, do jakýchž sástepci ob
ehodních komor bývají povoláváni, zastoupen.

Ve velkostatku může býti.majorisováno pouze
několik set voličů, kdežto v obebodní komoře li
berecké jest majorisováno 800.000 Čechů kraje
královéhradeckého, chrudimekého,jičínského a mla
doboleslarakého. V obchodní komoře liberecké,
znásilňuje německá většina pouze několik tisíc
obyvatelů obnášející všechny tnžby a přáníČechů:
jak již řečeno česká strana neprosadila ani jedie
něho svého kandidáta do výboru obohodní komory,
a. český některý zástupce jedině v tom případě
dostal se do komorní rady, pak-lijako náhradník

n místo německéhovýboru následkemjehort. ,
Tedy jen náhoda a nikoli právo dopomehlo

pám k zastupení v obchodní a živnostenské: ko
moře liberecké. Tato do zemského snému a do
říšvké rady vysýlá výhradně německé zástopce, a

německé interessy podporuje. Jsme tedy my

vé i v právech politických zkracování, jemev tomto směru politickými vyděděnci Oko
tato české obyvatelstvo roztrpěuje a ponížaje.

Ano, poměr tento jest pro české obyvatel
stvo severovýchodních Čech nesnesitelný; nebot
toto musí platit své příspěvky k účelům obchodní

—FEUILLETON.
7 Olangrůrmlýn
, Dle starých listin vypřavujeJiří Šedivínaký.

177 uJerol Jarol«, ten hlas zní dnes tisícerou
ozvěnou světem veškerým. Vše se směje, vše se
ráduje, vše těší se na fo nejkrásnější dobu v ce
lém rocé — dobu jarní. Co krás, co půvabů, co
zjevů rozkošných před zrakoma našima. Péro ne
stačí, by vše dovedlo a mohlo vypsati a vylíčiti
věrně. Proto uvedeme zde slova onoho kaceřova
nébo a snfížovaného od nynějších našich domně
lých velikánů Vítězslava Hálka, jenž takto ve svých
Večerních písních jaro opěvá:

„Přilítlo jaro s daleka,

a všudepo touhy," "vše Uačilo se k slunci ven
že milo sen tak dlouhý.
Vylítly z hnísda pěhka
a rodné dětiz Aše, "

„ s pestré krftí na lukách
přesladkou vůni dýše.
Z větví so lístek tlačí vem
a ptáčkům z hrdla hlásky,
a v ňadrech v srdcimlaďouakém —
tam klíčí poupě lásky“.

Áno, pravdu pověděl tu náš nezspomenutel
ný básník slovy nehledanými, slovy prostými, ale
přece krásnými! Všu má se k životu, vše dýše
životem novým, životem omládlým, životem svě.
žím! Milo tou dobou ve městě, mnohem.mileji
na venkové, nejmileji v horách|

Také naše krajina Doberská jest bobata na
krásy přírodní Jak rozkošné údolí tábne se od
Dobrého směrem ku Kamenici! Počíná částí ves
nice, řečenou »na dole«, pak více a více se zúžu
je; v pravo jsou stráně bolv, samá pastviska, jen
tú a tem černé prshorní skála uprostřed zelené
vyčnívá; v levo tu báj, ta pastvisko, tu kousek

českých přispěvků výkurl, Mb po Hod| spěv a a podporo

vání obtodnieh, průmyslovýcha kulturních sájmů

Může se směle říci, Se -liberecká obchodní
6 průmyslová komora až dosud méně pečovala o
českézájmyobchodníaprůmyalové,aleže hlavněna
mysli měla štvanice « propafaadu oěmeckos.
Čeští poplatníci nuceni jsou obchodní a šivnesten
ské komoře i 6 plajit německé strannjcké
agitace proti sobě, vé jsou nucení hičovata

m sobe. =. |Čeští živnostníci a průmyslníci mají dosud
v živě paměti, jak obchodní komora liberecká z
jednostranné fakciosní choufky německé stavila 80
Da stanovisko, které zájmy českého průmyslu a
obchodu přímo poškozovale a ohrožovalo. Nepřá.
telské její vystoupení proti zemské jubilejní vý
stavě v r. 1891 v Prare konané výmluvně tvrzení
naše dozvědčeje. V roce 1895 neučinila liberecká
obchodní komora pro výstavu národopisnou v Praze
pramic, za to sahbraula přízní svou dajčnacionální
výstavu v Teplicích. Čeští řemeslníci s trpkostí
se vyslovují w tom, jak se obchodní komora Jiba
recká chová k českým výstavám krajinským a
okresním, jak v každém obledu zasýpá přísní svou
židovskoněmecké kapitalirty a jak vůči těm nej
spravodlivějším potřebám českých řemeslníků zů
stává něma a hlncha.

-© Obchodní komora liberecká ze strannické
vášně ohrošovala přímo obebodní as politickou sa
mostetnost naší říše, až vášnivě žádajíc, aby Ra
kousko vstoapilu do celního svazku 8 Německém
a podřídilo takto svoji samostatnost mohntné říši
německé, jejíž silně vyvinutý a starý obchod a
průmysl byl by ašlmě. poškodil nejen poměrně
mladý náš obchod a průmysl, ale by byl
kretěpoškodilinašezemědělce.- 2

Zájem Německa byl by tomu kázal, aby sa
mostatnosť( a tudíš možný odpor Cislajtanie co
nejvíca ochránil, to by se bylo nejlépe podařilo

Spolopieoboním Německa a Uher na naše útraty.čmecko by bylo poškodilo váš obchod a prů

bídně zorané půdy. ©Údolí prorváno malým po
tokem horským, který na panství Rychnovském,
v lese Šimancvském vyvěrá a u mlýna Šafářova,
dříve Votroubkova, do Zlatého potoka se vlévá.
Počínajé od lávky, vedoucí přes potok z Dobrého

v levo, jdemeli po vodě, hustší, v pravo toliko
zakrslý; u lávky semé na strmé skále zasazen
obraz anděla strážného, který útlé dítko přes láv
ku převádí, což místu tomu zvláštního půvatu
dodává. O jak roztomilá to procházka podélpo
dél potoku dobou jarní! Člověku se zdá, jakoby
ode všeho víru světského byl odloučen, a nalézal
se v krajiné maohem krásnější a pokojnější, než
jest lento svět,Jen ukolébavé šplouchání křišťalo
vých vlnek v potoku, jenž vine se jako klikatý
had pestrým kobercem květinovým, divně a divně
ns člověka působí a zvláštní myšlenky v mysl
uvádí.
-Pod mlýnemŠatářovýmse údolí ohýbákji

bozápadu, více a více se prohlubuje a uží, až tu
opět se otvírá a k uchu našemu doráží podivný
monotonní zvyk: Klapy, klapy, klap. Jsme u mlý

čejně cílem naší prockázky, a dnes jest cílem na

Kdykoliv dívám se naň v době jarní se strá

myšlenka: Kolik asi vln času přehnalo se přes
doškovou střechu tvou, kde jsou ii, kteří základy
tvé položili? Již dávno práchniví! Vždyt dle prav
děpodcbnosti a dle pověsti lidu mlýn ten stával
již teakráte, když ve vesnici Dobrém bylo toliko
osm stavení. A původ Dobrého sahá do začátku
vlády Karla IV., otce vlesti, tedy i mlýn onen za
panování Karla IV. počátek mél. Kteří byli jeho
majitelé, není ném známo, až teprvé roku 1716
nazývá se mlýnem Kocijánovým. Toho roku stal
se mlýn ten rejdištěm loupežnéroty, která mlýn
přepadla; o řádění loupežné roty té zachován
jest nám památný spis, téhož roku sepsaný, který

—

mysl, Uhry by se byly staly osadnými našemu
polnímu bospodářetví' ještě vyšší měrou, než-li
tomu tak Jest nyní.

Dosud v krutém boji národním pracovali jsme
jednou rukou ná náší národní a politické obraně
a jen čásť naší národní síly mohli jsme věnovati
pěstování vašich zájmů hmotných. Němci jsou ná
rodně i politicky zabespeční, ba přesycení, v tom
obledu brániti a bájiti se nemusí a věnují tudíš
celou svou síla hmotnému svému rozkvětu.

Každý rosumný člověk vidí, jak za tako
výohto poměrů jsme proti Némcům v nevýhodě.
Národ chudý, přípravený o svou půdu a průmysl,
nalézá se v podruží národa mocnějšího a bídně
jen živoří při nasazení a napjetí všech svých sil.

ejlépe to vidíme na národu irském, jejž ochu
zení připravilo nejen o politickou svobodu, ale téš
o celtický oteovský jazyk. Hospodářská a mravní
pokleslost a chudobu přivedla také polskou říši
k (pádu. V západních Prusích, v Poznaňsko a
Slezsku nemůže ochuzený Polák čeliti finančně
silným Němcům a každý také vidí, jak — hledíc
k počtu českého obyvatelstra — malou moc má
me na vnitřní a zahraniční záležitosti v Rakousku.
My o nich smíme poute mluvit, rozhodování o
nich mají Maďaři, Poláci a Němci. Obchodní a
celní smlonvy uzevírají se jen z ohledu na tyto
národy.

AČ se podívá čoský řemeslník, živnostník a
rolsík na síť železniční a jízdní řády v severo
východních Čecbách a na první pobled každý
posná, že všechno zřízeno je z ohledů na prospě
eby Němců a hlavních jejich průmyslových a ob
chodních míst. Železniční spojení Králové Hradce
a Prabou, Brnem a Vídní jest přímo hanebné,
porovnáme-li s ním spojení na př. Liberce.

Aby odéjaili dávné křívdy, snažili se Dr.
Rieger, Dr. Mattně, prof. Dr. Zeithanmer, dřívější
parlamentární zástapsi Čech, aby pro východní
Čechy zřízena byla obchodní a průmyslová komora.

Tato měls obsahovati soudní okresy ležící
východně od Čes. Dubu, Turnova, Mnicbo Hra
diště, Ml. Boleslavi, Nymburka, Poděbrad, Kolína,

za naších 'dob oplývá tím největším bohatstvím,
na národ židovský. |

Stará listina tato takto vypravuje:
O raubířích v Kocijánově mlýně; jak s nimi

nakládali ti drábi v létu Páně 1716.
Poznamenáno, co se stalo provodní nedělí

v noci v Kocijánové mlýně. Nejdřív přišli hned
z večeřa tři a chtěli peníze na mlynářovi; a když
se jim počal bránit mlynář se synem těm drábům,
tak se dali do biti mlynáře: tu ho postřelili 15
broky skrze ruku a syna iženu bili kyjma do hla
vy, až krev z její hlavy po podlaze tekla, a ji
hodili na zem, která na zemi na hubu padla a
ve své vlastní krvi málem by se mobla zalýti.
Potom dceru bili kyjma, až ji zuby vytloukli a
oko vyrazili; tu ji svázali a hodili do kuchyně,
též toho, který byl její frejíř; nebo tu chvíli byl
tam přišel a seděl na lavici. Jemu nejdřív ránu
dali kyjem, až spadl dolů na zem. A nyní syn
Jiřík vida co se děje, popadli tobo, který ubodil
nastávajícího švakra, tu jej porazil na zem a držel
ho, ale jiní drábi hned tak tuze ho bili kyjma,
až se víc brániti nemohl; tu ho svázali těma
špskáty. A když měli všechny svázany, tu brali,
kde co bylo po mlejně, všechno plundrovali, tru
bly rozsekali a z nich všecbno vzali; peníze též
i jinší nábytek, všechno pryč vynesli a těch lidí
tak svázaných nechali. Sami potom sedli za stůl
a žrali med a nadívaninu vzali na krancli; židi
ti nechtěli nadivaninu žráti s těmi jinšími dráby;
nebo byli mezi nima židi, »vobloukovaný« vojáci
(slova toho nelze přečísti správně, je nesrozumi
telné), 1 kati dva byli s nimi. Měli chlapce v tom
mlejně ze Sedloňova, a ten se skryl za kamny;
a ten vyznal, že jich bylo asi 17 všech lotrů.
Potom když to se uklídilo odtud, teda ty sváza
ny upamatujíce se pomáhal jeden druhému roz
vazovati zubama, až syn tomu nastávajícímu šva
krovi pomoh), ten potom jinší rozvazoval všechny.
Ale mlynářka již málo byla živa, ve krvi bubou
lelela a hlavu měla potluženou téma sukovatejma



Kutné Hory, Čáslavi a Něm. Brodu.Za její středvyblédnut bylKrálové Hradec, ačkoli těž Chrudim
a Mladá Boleslav by si jí toužebně byly přály.

Tento spravedlivý pošadavek českého vý
"choda byl výslovně formulován ve vídeňských
úmluvách. Když jejich obsah vesel u veřejnou
známost, odebrati se bned druhého dae poslanci
J. Formánek a Bédr.Dvořák k doktoraGré
grovi, přimlourajíce se za Králové Hradec. Dobře li
se pamatujeme, tedy v krazích tehdy roshodují
cích Králové Hradci přáli.

Než z ohledů stranmnickýchproblášeny 1 pro
spěšné věcí v úmlavách víueňských za strašáka a
zradu národní, ačkoli po přijetí předloby o rozdě
lení zemědělské a školní zemské rady, které ae
osvědčují,byl nucenzvěčnělýDr. Juliua Grégr
ve sučme doznati, že po těchto předlobách, ktaré
jsou na prospěch Ně.nců mělo by se jednati o
sřízení obchodní komory pro východní Čechy.
Tím uznal, že ty kaceřované punktace neby by
ták uaprosto a v každém ohledu špatné.

Danesjsou ponktace trtvy, ale křivdy če
skému východu zůstaly, ba jaště více vzrostly.
Aťvolí proto naše města jen takové muže za po
slance, kteří úsilovně se budou starat o zřísení
obchodní komory v Králové Hradci.

Vytloukání oken.
Byl jednou čas, kdy se v Čechách ujal způ

sob katolíky okny rybazovati. Tak se dělo za dob
hesitských, tak to udělali evanjeličtí stavové
sa dob revoluce předbělohorské. Však ten Čas
minul! Zůstalo jenom vyhazování dveřmi. A —
jak mi jeden v tom ohledu skušený občan vyložil,
— jsou toho vybazorání dva druhy. Mírnější zá
leží v tom, že letí napřed klobouk, při čemž se
vyhozený často na nohou udrží, jehkož hned za
kloboukem následující hlava se semí v bližší styk
nepřijde. Hrubší způsob záleží v tom, še jdou
napřed boty, jen že noby jsou v nich, a tak so
stává, že celé tělo v poloze téměř vodorovné nad
zemí se objeví a nejprv záda v nejbližší styk s ní,
a někdy i blava — přijdou, při čemž se však
obyčejně i klobouk na jeden až dra metry od těla
vzdálí. — Domníval jsem se, že i tento obyčej
vyhazování lidí dveřmi zanikne. Vždyťprý to věo
se dělo jen, dokud nebyli lidé osvícení, dokud
měli náboženství. Ale této nadéje se nadobro v dá
vám. Proč? Protože jsou za dnů našich lidé spíše
surovější, než byli.

Třebastu i tam se pozorovalo, še lidé navy
kají si mravy, jsk je slušnost a uhlazenost ,
ale přoce vyhazování se spíňe rozmoblo, neš zmír
nilo. Jen že jest vynalezen ještě jeden třetí
způsob vyhazování. Jest to vyhazování všech „ne
svobodomyslných“ s národa. Baoďsiněkdo
vlastoncem sebe obětovnějším, sebe zasloužilejším,
jak se opovažuje míti jiný nábled než „svobodomy
slný“ — „ven sním!“ Proti takorému se musí
psáti a křičeti, ten musí býti sostusen a pomluven,
až bo „český lid“ nenávidí, a tím je z národa

S
kyjma. A když byli všechny rozvázavy, teda šla
dcera se synem do Dobrého, aby šturmovali; ale
než se tem dostali ve svej mdlobě, již bylo po
zdě; ty již byli se vším pryč v lesích. Ráno ti
lidé, kteří přišli navštíviti potlučených, ti hledali
po lesích a našli místo, kde se s tím dělili. Tu
bylo pár kusů plátna a kalhoty samého mlynáře
co jsou s něho stáhli.

Po nedlouhém čase přišli do mlejna dva
kati a přihlašovali se, že by jim k tomu chtěli
pomoci kunštem, že jim to zase přijde k navrá
cení. Teda s ním dělali smlouvu, co by žádali
od nich. »Ale my nemáme vám co dáti, poněvač
je n Všechno vzato, ale vrchoost bude za to
platit vám; jen toliko se uvede v povědomost
naší vrchnosti o těch takových lidech, že se vy.
nacházejí, kteří by se v takových věcech kunštov
nými prohlašovali.

Co se s nima smlouvalo, zatím se lidé sešli
a vzali ty kaly před vrchnost, aby se tam s nima
dokonale smluvili a jak by se mohlo dokázati,
kdyby oni ňákou povědomost o tom neměli. Dali
jesaditi do vězení a zatí m po jejich kamarádech
se ptali, až jsou jich se doptali na čtyry; židé
byh z nich tři. Přec zle jinda dělali a kradli, aš
jsou jich dostali v kraji chrudimském; tam jim
odsloužili za jejich oučinky. Jednoho z nich od
tamtud sem odeslali, znal-li by své kamarády, kteří
jsou v arestu ve městě Rychnově; a on pravil,

že je zná, že jsou z těch jejich kamerádů. Jeden
byl Turek rozený, ale nyní -byl křesťanem a zů

sal bytem v Krchlebech,a ti tři židé též utóbo zemina se přechovávali. Potom se dostali
do arestu, seděli tam půldruhého roku, a teprv
ten Turek byl na kolo dán v Rychnové. Ti židé
seděli dvě léta A šest neděl v arestu. Tu je vy
vedli na popravu. a byli najednou vyvedeni, bla
vy sťaty, těla do kolu vpletená a hlavu na žpici
danu měli. Vyprá-o bylo, když jim přišelortel,
že mají jednoho ni koni měděném péci, z jedno
ho řemeny dříti a třetího do kola vplésti, Židé

|
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„© Jen za to abyí náš čoský východ do
do mepěkných těch brán nebyl. Zde jak známo,
Wictakovéhose neděje, a jestlipřec, takto dělá
„Obnora“. Kdyby ena stálea stále neříkala, že
bílé jebílé, černé,še je černé, světlo žeja světlo,
tmaže je tma, nikdoby asi zehlezi. AleBe a O8

Jena dále vydávat „Obnovu“. Nač to? Vždyť
u nás byli Hdéaž -posud dobře -obslabování.
Dalo se vždy. dohromady modré, červené, černé a
zelenožlatéa mollsi každývybráti.Akdyžk tomu
ještě přidáno nejen rudé, ale i ohnivě sirnatě, tu
je přece dosti na výběr. Takjen zastavit „Obnovu“
a bude všady pokoj. Pro tu maličkost, že se
s mésta a z lidu ne-li vyhazuje, toš aspoĎ
vytlačujenáboženství, nebylotřeba „Obnovy“.
Vždyť se nechárale nábůlenetví až posud vždy
vyhasovati, proč najednou nyní ne?

Takováhle „flesoffe“ (mudretví) jest nyní v
modě v našem velikém století. A proto právě oení
naděje, še „vyhazování“ vůbec „Ba my
děláme ještě vice, nežli kdy ee dělalo. Na místo
vybazování, vymalezli jsmesi ještě jednu zláštnoet
a totiž: Vytloukání oken

I toho vytloukdufoken jsou dva spůvsoby.—
Jeden jest původně oblíben u vzdělanců a sáloží
v tom, že se bází kameny potap, překroucenin, lží
a pomluv do oken veločhrámu na skále sbudova.
ného, jímž jest katolická církev. Kdyby vletěi ka
mínek, feknu jen do okba nějaké krčmy, Co tu
bude sa shon. Ubohá polísie bude muset i o půl
noci na noby. Ale když se vytloukají ona kato
lické církvi, ta se tomu jistí pání vemívají a

svobodomyslný“ úárod třebas kříčí: Ať sbynoul
lřak ku př. p. dr. Herold hásel kameny prekreu
cenia, nepravd a potap do olen církve v Podě
bradech, a co se mu za to stalo? í

Ti jistí pániei mnoliruce anárod jásal.
Ale co se stalo? Útemeprávě v „HLNár.“:

Věera večer ahrnulo se asi 20 mlad ch lidí před
kanoelář dr. Herolda na Král. Vinohradech a za
velkého hlomozu bylo v kanceláří jeho vytlučeno

Jeto obrázekv malémtoho,0000vádya
vždy děje a díti bude ve velkém. Nejdříve vytlou
kají se okna církve — a nikdu si z toho nic ne
dělá — vždyť to jde jem na kněze a biskupy. Ále
drazí pánové! Po vytlačení oken církve vždy a
vždy bude následovati vytloukání oken státu a ma
jetných lidí vůbee. Páni „savobodomyslní“ve svém
zasleponí sami ktomit Hd yedlí;' aby, se jen hodaě
bilo do církve. A nyní? Nyníse smohlisocialisté,
kteří čekají jen na příhodnou chvíli, aby mohli
„vytlouci okna celé společnsti-lidské“ vůbec. —
A co je nejpodivnéjší!? — Ještě páni neprohlédli,
ještě myslí, že jen ta jejich proticírkevní „svobo
domyslnost“ spasí národ! Ještě jediným nepřítelem
lidu jest jim —katolík! Už se bije do oken spo
lečnosti lidské, která vyhodila náboženství ze svéhoama————————-"P
ale za ně dávali peaíze, aby je vykoupili od smsti,
ale proti komu naodpor stál pen hrabě
ský, a byl syn braběte Rychnovského — pan

Vypsáno bylo, že ten žid, co je při dvoře
cisařském, že za peníze shledával od jinších židů
a.ostatek sám dával císaři pánu na vojenský lid
na pomoc, 18 tisíc. aby je propustil. Když to
zvěděl pan hrabě Černikovský, ten o to jel k cí
seři pánu, aby utrpěli; a tek se stálo.

Tak sní ona sterá fistina, která sepsána byla
původně německy velkými ozdobnými pismenami
a roku 1858 přeložena byla na jazyk český. Do
slovný překlad ten jsem uvedl. Usudek z vypra
vování toho nechť utvoří si každý čtenář sám.

Poznámka: Panství Cernikovické, ku které
muž dříve farnost Doberská náležela, a kteréž r.
1636 s panstvím Rychnovským spojeno bylo, mělo
v minulosti, pokud ze starých pramenů souditi
tyto držitele. Až do roku 1579 byl vlastníkem a

držitelem téhož panství jakýsi Dobeš; po něm
Jan Kolds, pak Jan Dětrichse tina, potom
pán Trčka a posleze kolem roku 1635 jekýsi Jín
dřich Kraft. Řečené paoství koupil r. 1636 Fran
tišek Karel (tenkráte ještě Svobodný Pán) Kolo
vrat Liebsteinský od paní Ludmily Lobkovic a
spojil je s panstvím Rychnovským. Tento Franti
šek Karel z Kolovrat, byl pro zvláštní zásluhy
o stát do stavu hraběcího povýšen a zemřel v Brně
dne 4. května 1700 v 80. roce věku svého. Po
jeho smrti sdědil spojená panství jeho druhoro
zený sva Norbert Leopold z Kolovrat, který též
statek Mastí r. 1707 od pana Karla Lhotského
z Pténu koupil s jej k panství Rychnovskému
a Černikovickému přivtělil. Za něho zběhla se též
událost námi vypravovaná.
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tovšáíte, če jrávě listy jeko„Obnova“
Úivakačeod Vašich oken? 'Uož noridítů, še s

prehřešajetena spojei , D8aesahi sg sobě, když v nndriat lidu vydávátetoho,
ktefý 1 ts, vist « části svodeného lidu. jako
gbět.pro obec debro mese,aby'chrámil
eásl) Neotevřete-lí oči, 'hazanecháte-li sřé cha
josti, své domaělé moudrosti e nepotřebposti„Ob

| fa Kk o činností skupovy,pak elhůře, sačaou řínlějokne všude, r
nastane boj třídyproší třídě. Akdybpole díi my
sleli, že vše silou hmotnou překonáte, co spousty
utrpí vlast? Nenechte savírati jen nějakéhosvb<
deného Stejekala, ala vystupte rozhodně prvti těm,
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dáte zavříti, ale vytloakače oken cofrkve, reuhavé
řečníky, spustlé novináře, nemravné spisoratelo
podporujete2 :

Dokud — to budiž řečeno -zvláště měšťaném
a rolufkům uašim — vám badou milejší rozličné
ty „Osvěty“, neš „Obnovy“ — dokud nobu-.
dete moci pochopiti, k čemu je zapotřebí biskap
ské tiskárny, a proč biskup nenechá všeckobůžet,
aby měl pokoj a „lásku“, pak ovšem jest všecko
možno, pak vás nečeká nio jiného, nóžli všeobecné
„vytlučení oken“ — čili revolace.

Selské právo.
Nedávnojednalo00na sněmuzemskémo ve

P násvmtimí podaličeštíposlanci |: násvem tímto i strany
agrární, pp. Šťastný a Rataj, vě schůzi sněmu
českého v šli, 15. t. m, zajímavý a po
případě, dojde-li k jeho uskutečnění, důležitý návrh
semského zákona na ochrapu nemovitého majetku
rolnického, jmenovitě slatků střední velikosti, proti
ochuzení a parcelaci. Jedná se o zavedení tak zv..
„domoviny“, podobné do jišté míry svěřenství u
velkostatku, o Čemě již po léta bylo debatováno,
až Dymídospěla věc kurčitéma návrhu zákona,,
který zaí následovně:

Zemskánu výboru ne ukládá, aby v dproz
umění s c. k. vládou vypracoval a sočmu předlošši
nárrh ustanovení,jimiž by bylo uzákoněno prokrá

vlastníky dotyčných statků střední velikosti ve

sm alu zákona zo dne 1. dubna 1839 na základě
Přikašdémokresnímsouduv semizřídíse

oelské desky, v něž Ladou zadeseny statky střední
velikosti ve smyslu zák. říšakéhose dne 1. dubna
1889 a zákosa semakého, kterýž k- nému vydán
býti má a jicháto majitelé o to požádají. K 4
dosti té musí žadatel zároveň připojiti seznam
pozemků, budov, živého a mrtvého inventáře, jež
mají dohromady tvořiti domovinu, nejmenší to zá
konem přípustný statek střední velikostí, kterážto
domovina co taková taktéž v deskách selských se
vyznačí. Zamesenítato mají za následek, fe se ku
statkům těm a majitelům jejích vztahují ustamo
vesí práva selského. :

Ustanovení ta v zásadě jsou:1.Statekjejendomíryžadatelemo zano
sení jeho v desky selské ustamovené, nikdy však

čistý katastrální výnos domoviny, svobodač
dělitelný. Oddělení vázaných pozemků od atatku
Ise dosáhnoati pouze povolením politického úřadu,
po případě okresního hospodářského společenstva
co úřadu agrárního.
-A Domovinaje nedělitelnáa nežadlažitelné.

3. Statek je„pro nezaplacenépodíly a zbytektřhové ceny do by oeny katastrální zadlaží
telný, vyjma domovinu.

4. O posloupnosti dědičné ma statku platí
všeobecná posloupnost, jaká ustanovena zákonem
se dne 1. dubna 1889pro případ zanechání statku
bez posledního pořízení

5. Majitel statkuje povinemv něm bydlet
a bit.

6. Ke statku nesmí v téže osadě připojeno
býti tolik pozemků, aby čistý katastrální výnos

ech jeho pozemků přesahoval pětinásobný výnos
domoviny. :

7. Synové majitelů statků, pokud nenavštěvují
školu jinou, jsou povinni k návětěvě domácí po
kračovací školy hospodářské, pokud jí ta je.

8. Směnky majiteli statků vystavené, přijaté
a girované platí co prosté dlubopisy bez práva

směnečného. í
9. Prodejstatku můžese státiszpravidla

za soublasu Přes šenstní, násady1). Badovy, úšenství,zá OvonÍ

u wusí býti stálo proti poromám Svelsímpojištěny. M
1!. Hospodátetví lesní na statku podléhá

svláštníma dozoru samosprávných orgánů.

12. Statek může z desk selských býti jee
zán z příčinrárajných svolenímúřada politického,raíbo.

13. Statek podléhá povinmostivyvazení z dlnhů
knihovních.



(+2 14 Ze shttke orého mtěe aěiditisvě
root ode máše-majitel

" 16.Majitel statku, aneb dle práva dědičného
metenovený zástupce vdráe
do zálohy doplňovací.
16. Dobrovolná: posemků sa účelem

soolení jednotlivých pozemků statku provede se
knihovaě ku oznámení dotyčných stran s povin

- nostiúfedníbezplatné a jstoa posemkyk scel.nívyměněnéa dodeskselskýchzaseconedě
litelné zanesené daně pozemkovéna 10let prosty.

17. Domovisa jest daně pozemkové prosta.

n Badovy domovinyjsouprostytřídní daně
19. Přejímatel statku co dědic jest prost

tax z převodu. |
20. Majitel statku může sakoupiti podíly

kmenového jmění okresní hospodářské záložny na
jednotlivé pozemky, od dotyčné kmenové
oddělené, vypadající.

21. Majitel statku může zakoa ežitkové
právo k obecnému statku, připadající na pozemky
od dotyčné kmenové usedlosti oddělené. —

22. Vyřizovánísporů, pozemkovýchstatků se
týkajících, pokud cena, již žalobce ze předmět
sporu ehce přijmouti, 100 sl. nepřesahuje, děje a0
konečnou platností svláštním smírčím soudem, do
něhož volí každá strana jednoho soudce s majitelů
statků; třetího pak volí úřad agrární z majitelů
statků a pokud ho není, okr. výbor.

23. Před započetím každého zoudního,
majitele statku, ale ne pozemka přímo se týkají

pokus narovnání stran před
cíbo masl ačiněn deúřadem narovnávacím,a pokud ho není, před sta

24. Bvrchky otatka nepodléhají exekuci mo
rostou obecním.

25. Majiteli statku náleží právo předkupní
a koupě spáteční pozemkůdříve ku dotyčné kae

Bovéee K dil +. K placen ů povinných dědicům v
vzhůru vystupajícím s pozůstalosti maji

tele statku nemá místa.

27. „placení podílů dědicům ze statku dějese umořovacími splátkami dle nejmenší míry úro
kové v zemiobvyklé není-li tu mímo statek jmění
jiného, anebo nemá-li nástupcestatku jmění osobní.

Kdyby statekpřed umořením kapitálu přešel saživobytí majitele do rakou jiných, mohou dědicové
žádat doplacení jejich kapitálu.

28. Výminek ze statku není přípastný a za
opatření k hospodářství neschopných rodičů děje
se majitelem statku zpovinnosti zákonné při stole
a ma statku. .

29. Pro povinsosti majitele statku
nemůže býti ani statek sám o sobě, ani příslušen
ství jeho, ami inventář a zásoby jeho exekučně

prodány, vjbrě pouze sekvestrovány býti. *80. Veškerá podání v příčině zavodení práva
selského na statek jsou kolka a poplatků prostá.

Dále podali posl. Šťastný a Rataj návrh, kte
Tým 8e zemskému výbora ukládá, aby příštímu
zasedání sněmu předložil návrh zákona semského,
obsahujícího veškerá potřebná ustanovení, jež zá
konem říšským z 1. dubna 1889 z. ř. o posloup
nosti dědičné na statcích střední velikosti byla vy
hrazena zákonodárství zemskému. ©

Oba návrhy byly dostatečně podporováoy.

Návrb svůj hájilpoleneo Štastný šťastně.
rolanec p. HotmaaJanda vytýkal návrhu nínobévady.

List z Prahy.
—a. Velební aparát strazy svobodomyslné

pracuje plaou parou. Zde se ukazuje právě orga
pisační síla strany mladočeské.

Veliká armáda učitelstva, obecních starostů
a důvěrníků, obecních a okresních tajemníků, agi
tatorů té strany svobodomyslné ukazuje zde svou
moc. Zde nad slunce jasnějí vidíme, že volby jsou
velkým švindlem, jež se nyní provádí a lo ta
ubobá svoboda přesvědčení při tom
jest tou oejvětší mučeníci. Dvě však bolestné
stránky a lehce zranitelné má strana svobodomysloá,
Jent to předovším rakouské-uherské vyrovnání a
požadavky českého rolnictva a živnostnictva.

Na myšlenky chudé, ale na novinářský flanc
bobaté provolání strany svobodomyslné k voličům

p kurie praví sice, že při obnově vstabaUbrám se chce strana svobodomyslná vspírati
co nejrosbodněji řádům jaké nyní panují a chce
se raději odhbodlati k rozluce, než dáti hlasy vy
rovnání, které nebylo by podstatným slepšením
dosavadního stavu.

Trpělivý papír věveko soese a voličové se
všelijak obalamut/, až na fíšeké radě dojde k de
batám o vyrovnání s Uhry. Tu Badeni uhodí na
mladočeské poslance: pomáhal jsem vám, při
volbách, dal jeem vám ša volební komi vaše
vojsko, totiš učitelstvo, z mé milostí , ko

nejte 8v08 povanost, odhlasujte vyrovnání, jakto Maďaři jí, a voličům vašim řekněte, že
vyrovnání to je dobré. Druhá Achillovapata strany
svobodomyslné je stav rolnický. Nové selské

Každému do oči bije, kterakmatadoři straa
svobodomyslné pořádají politické schůze v neděli
a ve svátekjiž v 9hodimdopoledne,abytam
metmohl přijíti nějaký nenaviděný klerikál a ne
mohl zde mluviti Ta strana, která v provádění
praví, že není proti náboženatví, sama hrubě ruší
příkasy náboženské. Zda-li by židé na šabes
v době, kdy mají svoa bohoslužbu, konali veřejné
schůze? Jistě ne. Strana katolicko-národní uspo

ala manifestačeí schůzi voličskou pro V. kurii
v neděli re 4 hod. odpoledne ve dvora sv. Vá
elávaká zálošey. Pořadatelé činili tak proto, aby
do í prostraného co možno nejvíc voličů se
jíti se moblo, poměvadě bořejší sál pro velké

schůze je malý.e opět slyšeli katoliétí mužové z úst
svrblých od židů placených individal výroky,
které se nzývaly před 100 lety ve francouzské re
voluci. Dnes může social rana beztrestně
veřejně volati, že každý kmtzje zloděj a že
kněse nepovažuje za člověka.

Nuže až jsem jsme dospěli Rychlým kva
pem bliží se, jak nám volby do páté kurie jasně

ují, socialaí revoluce, jest třeba jen jiskry,
aby strašný obeň vzplál. Hořlavé látky, socialní
demokracie, které jest každého zločiou schopna,
jest zde nazbyt a bojnost! Náš roshodající apparat
ukazuje zde svou neschopnost krotit duchy,k jichž
řádění dosud lhostejně přihlížel a snad dokonce
jakousi kratochvíli = toho měl, že socialistická
laza střílí do stavu důchovního. Boží mlýny
melou pomalu ale jisté. Když společnost lidská
lhostejně přihlíží. Kterak náboženské přesvědčení,
ctný a pootivý základ života, poctivost, spořivost
a pracovitost v lidu se boří rukama novinářských
socialistických darebů, když dokonce jednání 80
cialistů protiknězi a náboženství tak zvané vzdě
lané třídy trpí dokonce isobvalují,pakse
blíží i čas a to brzy, kdy tito darebové se ne
spokojí s knězem nýbrž sáhnou na životy a maje
tek i ostatních. A tomu, jak dneš je nad slunce
jasnější nevjdeche. Jest proto nutoo, aby v Čechách
k odstranění všeobecné korrupce v politice, vý
robě, obchoda a veřejnému šivolu učinilu se přítrá,
aby pootiví mužové vlasti, věroí synové ev. Vá
clava vstali jako jeden muž, odhbodícebázlivosta
vlažnost a utvořili samostatnou strana katolicko
narodaí, která by všecky spojila.

Politický přehled |
Cíeně údjel v pomděli:na kap SvatéhoMar

tina, kdež za příčinou zotavení ve zdrží tři neděle.
Okolnost, že císař mobl Vídeň opustit, svědčí, že
evropskému míru aehrozí nebezpečí.

- © vemském ronpočtu začnese jedaati
v pátek. Dle nsnesení rozpočtové komise obnáší
potřeba o 405.238 «l. více, nešli ji rozpočeti zem
ský výbor. Protože má země proti 18,853.894 zl.

Jajů pouze 1.369.856 l. příjmů, bude nutno
schodek 17,484.039 11.uhradit buď z 48 proceat
zemské přirážky a pak půjčkou 2,600.000 zl. —
jak chtí velkostatkáři, anebo pošavadoí 89 pro
centní př rážkou a Gmilionorou půjčkou. — O vý
sledcích pošavadního sněmovánízmíníme se příště.

Sančmy zemské na Moravěa ve Slezsku
skončily v sobotu svá zasedání. Moravané odmítli
opravu volebního řádu, jak ji navrhovali Némci,
poněvadž Němei chtěli z mí kořistiti jen pro sebe.

Vvrovsávací předlohy dodánybudou
parlamentům obou polovin říše ještě snad ke konci
tohoto nebo hned na počátku příštího měsíce. Tak
alespoň ohlašuje se z Pešti.

Prvním zvoleným poslancem nové
sněmovay poslanecké jest opat Trenin
fels, jenš zvolen byl při včerejší volbě prvoíbo
volebního sboru velkostatku tyrolského (preláti)
Šesti hlasy; opat Mariacher obdržel pět hlasů.

Volby de terstského obceního sa
otmupitelstva skončeny v neděli volbou v území
(okolí) terstském. Všech šest mandátů připadlo
Slovincům, kteří tím jeden mandát získali.

V Německu žádají upravení říšských fi
mancí. Aš dosud patří říši příjmy s cel, daně ze
zpotřeby, výnosy s pošt a telegrafů. Pokud na
uhražení říšských potřeb tyto příjmy nestačí, platí
va ně jednotlivé spolkové státy dle počtu svého
obyvatelstva tak zvané matrikulární pří
spěvky. Roku 1879 přijata byla „Franckenstei
nova klausala“, dle které připadnouti má říši £
výnosucel 130milionůročně; zbytekmáse rozdě
liti mezi jednotlivé státy (Uiberweisungea) ; k těmto

tikázaným zbytkům přibyly později daně říšské,
ořalečnía řěská daň z kolků.Dloubáléta—po

zavědení ochranné celní politiky — byly přebytky
cel větší nežli matrikolární příspěvky, neboť říše
přikázala jednotlivým státům 400—600 mil. m.

s

sdražení pro království české dalo v poflední ročně více, z nichž následkem toho maohé státy

byly uváděnyk většímvydajům -nežli bylo .
Od let 1890 však se hrot obrátil Matrikulární

příspěvky převyšovaly přikázané celní přebrtky atu nance jednotlivých spolkových států přivedeny
byly do nepořádku a také říšskédlaby silně stou

paly, takže bylo třeba„Pole na jejich umeření. Tak předložil Miguel 1893 první plán k opravě
říšských financí. Chtél zavést 100 millionů nové
daně, « nichž se měl především krýti větší ná
klad na vojsko a 40 mil. m. mělo serozdělit mezi

jednotlivá státy a vybývajícíHo „případě sbytekměl se upotřebit ma umoření ých dlabá. Říš
ský sněm tuto navrženou opravu zamítl. V r. 1896

přijet byl konečné návrh vůdce katolického středulebera. Říšská vláda navrblatotiž novouopravu
říšských financí, dle něhož státy spolkové semají
polovice přikázaných přebytků zříci, ale za to
mají před dalšími poplatky matrikulárními ehrá
něsy býti.

Na Krétě vzdor evropskému loďstvu a
řeckému vojsku potýkají se křesťané a mohame
dáni navzájem. pálí a drancují vesnice. Evropské
velmoci daly Řecku doe 2. března Ibůtu 6 dnů, do
které musí svévojskojs Kréty „samostatné“ odrolatí.B

Drobné zprávy.
zadostiučinění sl. městské rady krá

lovéhradecké ndp. biskupovi za potupu
Heverovým! plakáty spáchanou. V neděli
dne 28. února t. r. dostavili se k J. M.ndp.
biskapoví Brynychovi p JUDr.Ulrich,
starosta města a jeho náměstekpan Waldek
a vyslovili své politování nad nalepením zná
mých plakátů a veřejnoupotupou ndp. bisknpa,
omlouvajíce celou věc neblahým nedopatřením.
Jest si přáti, aby slavné městské zastupitelstvo
v zájmu klidného rozvoje Hradce Králové, všemi
zákonem dovolenými prostředky o to usilovalo,
aby — jak měšťanům královéhradeckým sama.
Politika radí, o to pečovali, by zde každý dle
možnosti se snažil nepěkných výstředností zabra
ňovati. Našeměstožilose svýmibiskupyadu
chovními ve shodě, a nelze pochybovati, že
tak i dále bude, anyť suahy i nynějšího ndp.
biskupa jen ku všeobecnému dobru směřují.
A takovému působení jak měšťanstva vůbec,
tak i zastupiteltva městského bude potomstvo
dojista žehnati.

Jeho Milosťndp. biskup Edvard Jan
Nep. Brynych navštívil ve čtvrtek o 11. bod
dopolednístarostu p. dr. Ulricba na radnici v úřa
dovně, kdež prodlel půl hodiny.

Neslušné podezřiváni. „Osvěta lidu“ a
tajní její patroni obviňují ndp. biskupa a katolické
duchovenstvo se zištnos'í a neštítí se při tom ani
klakovských výrazů. Útoky tak nízké nedovedou
slušné lidi uraziti. Ostatně Němci kladou vlaste
necké působení českých kněží svým lidem za vzor.
Cose působení ndp. biskupa týče,tu mluví nejlépe
fekta. Roku 1896 rozdal Jeho M. ndp. biskup Bry
nych ebudým: Vlednu 144 zl. 45 kr., v února
108 zl., v březnu, 363 z'. 16 kr., v prvni polo
vici dubna 7" zl. 13 kr., na visitačních cestách
v dubnu a v květnu 1.033 zl., na druhé visitační
cestě v červnu 366 zl. 10 kr., v červenci 126 zl.
10 kr, v srpna 128 zl. 95 kr., v září 192 zl. 95
kr., v říjnu 235 zl. 60 kr., v listopadu 94 zl. 42
kr., v prosinci 293 zl. 72 kr., opatrovně v Chrasti
mimobyt, otop atd. 800 zl., vlasteneckým a
dobročiným opolkům: v Jednu70 sl, v ú»
noru 78 zl., v březnu 85 zl., v dabnu 10 sl., na
I visitační cestě 210 zl., na druhé 75 zl., dále
3000., v červenci 206 sl., v srpna 140 zl., v září
bo sl.. v října 63 zl., v listopadu 86 zl., v pro
sioci 104 si. — dohromady 8144 zl. 3 kr. Mimo
to dává J. M. ndp. biskup podpory a dary tak
zvaným stydlivým cbudým — kteří pocházejíce
z nejlepších tříd. následkem úmrtí živitelů neb
neštěstí přicházejí do bídy a na vefejnou dobro
činnost appelovati se stydí. Ndp. biskuprozdá tak
dobrou polovici svých příjmů, ostatku třeba na
Opravy a různé representační vydaje, sám pro
sebe potřebujenejméně. Dá-li hostinu chu
dým,tedy se mutovyčítáadá-liho
stinu representační na počest jmenin
Jebo Veličeustva,tedy mu toloyalní
„Osvěta Lida“ vyčítá také. — Obyvatel
stvu takovým jednáním se neposlouší, a ndp. bi
skapovi se neuškodí. Ten svou povinnost zná a
také ji koná,

Zprávy diecesní. V Pánu zesnul:

p. Vácsav Kirchner, čestný kanovník Brněnský,kone. rada, b. notář, rytíř řádu Františka Josefa,
majitel zlatého a stříbrného zaslužnébo kříže „pro
priis meritis“ vojenský farář na odpočinku, $ 24.
února 1897 v Senožstech. Ustanovení
jsou: p. Ludvík Hora, katecbeta v Holieích, za
fařáře do Chvojna, p. Bernard Scbama, administra
tor, sa faráře v Lanově, p. Jan Záruba, kaplan
Nebovidstý, za faráře do Keblova, p. František



Bakeš, administrator Boušínský, za administratora

do Chvalkovic,k Dr. Jan Jiodra za prozatímníhok atechetu do Holice,p. Al. Erben, koop. Vlčko

vleký, za koop do Starého Místa u Trutnova, kJos. Prudič, koop. Heřmanický, za kaplana do
Nebovid, p. Jos. Holeman, administr. Chvojenský
sa kaplana do Rovně, p. Frant. Jirásko, kaplan
Roveňský, za koop. do Mříčná.

Assanační otázka města Král. Hradce
byla v pondělí předmětem jednání sněmu království
českého; «onalo se totiž drahé čtení zprávy komise
rozpočtové o zprávě výboru zemského, týkající se
petice parkmistrovského úřadu v Hradci Králové za
osvobození budov, jež v obvodu městské obce králo
vébradecké z veřejných důvodů assanačních a komu
nikačních se mají přestavěti, jakož i budov nově po
stavených v tamním rajonu odpevňovacím od přírá
žek zemských, okresních a obecních. Zpravodaj dr.
Pippich navrhl jmenem rozpočtové komise osnova
zákona, jež stanoví: „Přestavby, podnikoaté v ob
voda městské obce královéhradecké z veřejných dů
vodů -assavaněních a kommunikačních, jakož i novo
stavby, zřízené v tamním rayona odpovňovacím, které
během desítiletí, a to počínaje dnem, kdy zákon ten
nabade platnosti, budou započaty a úplně 'zbadovány,
pokud se týče zařízeny, aby se jich mohlo užívati,
osvobozují se, pokud jím příslaši osvobození od do
enovní daně nájemní na osmnácté let, na tutéž dobu
od zemských okresních a obecních (včetně školních)
přirážek k této dani.“ Návrh rozpočtové komize byl
přijat.

Kanovníkem u sv. Víta na Hradčanech
jmenován byl místořiditel bohosloveckého semináře
v Praze, vdp. Dr. Josef Binder.

Úmrtí. V Praze zemřela v úterý byl pochován
starý přítelHavlíčkůva Riegrův, Dr; VilémGabler,
bývalý řiditel vyšší dívčí školy v Praze, známý api
sovatel český. —— : ,

Stanovisko „Osvěty“ ku. katolickému
sjezdu. Protestant Herera v „Oarětě“ již po delší
doba oznamuje světu, še musí obyvatelstvo hradecké
k sjezdu katolickému tak odmítavě se sachovati jako
ke kanditnře křesťanských dělníků. K čemu se ten
pán namabá. Pozván dosad není a sotva bude, takže
mu rádi věříme, že sám ae nosúčastní, vždyť slušný
člověk bez pozvání se nikde nevnucuje, a p. Hevera
snad za slašného se pokládá, Že nepřijdou mnozí
jebv souvěrci aneb židé také netřeba zeláště ozna
movati. To se rozumí samo sebou. Za katolíky však
nemá práro mlaviti, proto plete se p. Hevera do
věci, po které mu nic není a to již si najda ve celo
vníku případné jméno pro své jednání.

Čeští rolnící proti nerolnickým kan
didatarám mladočeským. Píše se nám z rol
nických krabů: Roloík v Pamětníku a starosta okresu
Chlumeckého, p. Vacek vystoupil na nedělní schůzí
zemědělců v Praze rozbodně proti poručníkorání rol
nictva se strany pražských mladočeských doktorů.
Tito rolnictvra v letech 1489—1991 učinili nesčetné
sliby pak. se ale © ně. nestarali. Českou
politikousvedli na neblahé koleje, takže je teď posta
vení naše horší než-li dříve. Návrhem svým na zave
dení všeobecného hlasovacího. práva podporovali ne
obyčejný vzrůst socialistů, neboť mladočeští poslanci
do jejich achůzí chodili, pochlebovali jim a tím je
silili. Zamítnutím smíru se stranou koneervativní zhor
šili ještě více postavení českého národa, neboť socia
isté chtí nyní majetné třídy povaliti Vůdcové mla
dočeští se měli starati více o rolníky a řemeslníky
neš-li o socialisty. Rolník p. Hesoun ostře vytýkal
výkonnému výbora mladočeské strany, že za venkov
ské obce nepostavil za kandidáty zemědělce, nýbrž
doktory. Sdružení českých zemědělců mělo jednati
rázně, odeřti pěstí a říci: Mandáty patří nám! Řoč
ník doufal, že české zemědělstvo řekne mladočeskému
výkonnému výboru: My máme kandidáty své s vy
nám je musíte achváliti. Povinností sdružení českých
zemědělců jest — žádati, aby při volbě kandidátů
pro obce venkovské samo rozhodovalo. Dr. Engel
omlouval výkonný výbor a vinil staročechy, že aspoň
nepřímo socialisty podporují. Rolník p. Sak vyvracel
rozhodné tvrzení Dr. Eogla, že by mladočeská strana
byla šla přáním rolnictva vstříc, i vyzývá roluictvo,
aby vůbec zanechalo stranoických rozporů a hájilo
sájmy své, neodmítajíc nikoho, kdo má dobrou valí
ve prospěch roloictva pracovati, aťsi již patří k straně
té či oné.Stranu svobodomyslnáchybila, že
dlouho kokotovala se sociálními demo
kraty a chybuje kdyžže združeníčeského
rolnictva obce opět učiulti spolek poli
tický. | Klub | strany| svobodomyslné| hrál si
s námi jako s míčem, my věsk musíme zacechati
svárů a pracovati pro náš stav rolnický. Rolník p.
Hesoun vytýkal p. Dr. Eoglovi, že odmítnutím smíru

nosti. Zastoupenírolnictva dle nynějšíkandidátníli
stiny mladočeské bude opět nejostatečné. Vůbec je
podivná hra od strany mladočeské, když dříve pod
poru strany staročeské odmítla a nyní zase na Dí
žaluje, že není od ní podporována. Rolaikp.
Vacek GFamětníkuvytkl Dru. Englovi, še nedávno
sám prohlásil, že mladočeší budou volit socialisty
raději než konservativní staročechy a katolíky. Pan
Vacek starosta okresního zastupitěletva v Cblomoi
n. C. varuje rolnictvo, aby nesedlo na lep agitetorům
utrany vládnoací, a žádá, aby se zasazoralo ze obno
vení svornosti a jedaoty v národě. Následkem tohoto
odhodlaného vystoupecí předáků rolnictva sešlo s pro
jevů shromáždění ve prospéch strany mladočeské,

| (Hluchoněmým ohovancům sdejšího
Rudolfina k domácí slavnosti masopustní zaslal
vdp. Václav Vaněk, bisk. vikář v Záboři, 2 zi 42 kr.;
pí. Marie Ryborá darorals 2 sl. a pí. Františka Koa
taíková. 1 si; pí. Redolfa Červená poslala koláčé; pí.
BoženaFranková: salám; pí. Alolsie Janečková: cu
kroví; pí. Karolina Mahriorá: koláče; pí. Františka

Aloisie Šantrůčková: koláče; pí. Pavlina Tolmanová:
kobliby a pí. Augusta Vachková: sekanina. — Správa
ústavu spacilomysloým dárcům těm vzdávajíc uctivé
díky doporučuje chovance další jich přízni. Zaplať Bůh!

Z Ústřední Matice školské. V.poslední
době přijala pokladna matiční řadu významných darů,

Prabý 3000 zlatých, výbor plesů „Národní Beseda“
2869 zl. 90 kr., 'společ. „Losos“ v Klobukách na
VI. diplom 100 zl. okres. výbor v Karlíně 500 zl.,
pp. bosté „u Fleků“ sbírka za měsíc leden 102 zl.
50 kr., první pražské zastavárna v Praze 5O sl.,

nice, Okoř, Lichovés na diplom 30 zl., obéc Popo

mládenců „Vewazalů“ v 'obč, Besedě v Ub. Broda
č. p. 867 5O zl., sbírka z pokladničky v cakrovara
v Lušci 56 zl. 95 kr., občanskáBeseda v Kvasicích
na Moravě I. spl. na II. diplom 20 sl., řemesl. děln.
Beseda v Žatci I. spl. na diplom 25 zl. 53 kr., obec
Prčice 18 zl. 60 kr., pořadatelé V. roln. plesu ve

místní odbory: Lomnice 79 zl. 5U kr, Ub. Brod
61 1)., Zásmuky (dámský) 100 zl., Chrudim 216 zl.
28 kr., Kyjov120 21., Prostějov 100 zl., Dvůr Král.
(dánský) 160 sl., Domaželicena Moravě47 sl. 25 kr.,
L čov 81 zl. 10 kr., okres. výbor na Král. Vínohra
dech na místě věríče na rakev poslance G. Eima
20 sl., odkaz pí. And. Neumannovév Praze 400 zl.,

Vávry 50 sl, p. Ant. Kratoohvil, vyrábitel káret
25 zlatých

„Osvěta“ a křesťansko-socialní strana.

fcích Jidí našlo prý s v Hradci tak málo. Ještě
větší radost musí míti „s úspěchů“ svých stoupenců,
neboť to jsou jíní kubíci. Každý takový „osvětář“
počítá se hnedle za % spátečofky, proto také pokro
káři náležité vyušiíl: své dvojité váhy. O €oclalistické
schůzi mezi svými blasovali pravou rekou pro
Stěpánka a v mladočeské schůzí opět levou rukou
pro Formánka. A tak fortelně vyhuuli se před sv
přísným katocem s „Oavěty“ výtee bezbarvosti a cha
weleonství, protože přece i otevřená hlava musí uznati,
že pravé ruka není totošná s lovou. Z toho filoso
fického důvodu může aspustiti „Osvěta“ své lidi se
zřetele a posuzovati jiné. Ino, před ojsím prahem
mete se to lebčeji.

V tábořa pokrokářském,„terí tolik neplechzavinil a tolik mladýchlidí na svedl, nastal
na konci letošního masopustu roskol. Když nejmladší

sila pro volbu socialistův V. kurii, ty»dr. Rašín, St.
Sokol, red. Škába, dr. Baxa, Preis a Štěpánek a j. se
od pánů Hajnů, A. Čížka a nejmladších pánů odtrhli.
Protože první frakce měla v dražstva „Radikálních
Listů“ většinu, vystoupili A. Hajn a A. Čížek z re
dakce. Zda-li má tato frakce dostatek prostředků,

aby rospadávající s0pokrokále ještě na čas udrželapohromadě, nevíme. Zmizenípánů s politického a ná
rodního obsora nebude v Čechách šádný soadný
človék litovat. .

Zběsilost socialistů při volbách volitelů páté
kurie má místy revolační ráz, neboť měšťanéarolníci
nejeou přivolbách těch životem jisti. Tak na př. při

užšívolbě volitelův Červeném Kostelci (kde při
první volbě dostali křesťanští sociálové 140, mlado
Češi 190a socialisti 218 hlasů) když křesťanští

sociálové apojihi sMladočechy atitoszvítěmili 840 hlasy proti 280 hlasům socialistů, vsbou
říli se socialisté a v počtu několika set hlav, ženy a
hoši sotva škole odrostlí přihmalí se předradnici a

omise musila
se spasiti útěkem zadními dveřmí z radnice.
Zakročení četníků mepomohlo;davy vrhly se na
radnici a prohledaly všechny místnosti, vyrá
žely dvéře u bytůa hledaly členy komise. Večer
vytloukly okna v bytu starosty Th. Koyzlara a
volebního komisaře Doboše. Židovské úřadnictvo

Jsou obavy, že dojde k demonstracím ještě větším.
Jes. St. Hovera, který chce patrněpřekooati

obvyklým sprostým tónem láteří na Obnova a její
spolapracovníky. Jelikož slibnje proti nám sakročiti
soudně, tedy u soudu posvítíme si důkladně na jeho
trhanskouOsvěta lidu. 2..

PodučitelUhers Nemajevastalsejiš neméně
smutným hrdinou dne, jabkojeho patron v „Osvětě
lidu“, který za to poctívá „Obnova“ denuncian
tem ze řemesla a nabízí jí honorář od kusu u
policejního komisaře Oliče. Ani nám nena ubírati
chlebíčka tak mnohéma pokrokáři, kteří ty drobné

trná velicepotřebují.—Co se týče podačiteleUhra,
ylo naší povinnostf=ma řádění jeho poukászati,neboť
do kasí mládež a lid, hoden je úzení. Výbor

vyšetří a naloží e ním dle zásluhy.
Vražda! Včera roznesla s městě správa,

že v Jeníkovicích u Třebechovic byl zavrašděn jistý

soudní komise od sdejšího sondu.. Mrtvola a rostluče
nou tváří nalezena byle u přejíšďky přes trať u Tře
bechovic poblíže kolejí. Zavražděný prý me vracel s
veselých ostatků. Skončily pro něho dmutně,

Zastesklo se mupo Pankráci. Dne23.ledna
t r. propuštěnbyls 6trestniceAnt.Seifert

s Chodovin okr. Chrudim,svého zaměstnání sloděj a
vykutálený dareba, je u coudů jako doma a
tbkrát již byl zavřen. svoboda nemá proň žád
né zajímavosti a tak ce stalo, Še sa měsíc po opu

štěnížalářníkobky lel, jak byse tamco nej
dříve opět navrátil. Z Chodovin zašel si k nám ms
Pražské Předměstí a vloupal se as © nocí na pom
dělí do bytu řesnických pomocutků Jos.Helehranta a
Václ.Brodského zaměstnaných u řezníka Kleineraa
sačal úsilovně zbalovati, co padlo-mp do rukou.
Peřiny, boty atd. vše bylo naházeno do jedncho ran
ce. Náhodou však jeden z dělníků zlodáje přistihl a
učínil pokřik,na. který dostavilo se s vedlejšíhoMá
drova hostince několik přítomných vojínů a tito Sei

fertovi zaplatili hotovými tsk, še povadoval nemanuvěího se čet. zárodčího Buriana, kterýjej s jich
u vysvobodil, za pravé dobrodiní.
Zloději hus zdejší okolí ještě neopaatili.- Due

26..m. $ opoledne zašli si dva dělníci k měste.hlídači Stěpoví v bývalé vojens. střelnici a mesi tím

co jeden Fupoval mléko a zaměstnával tak domácí,vyhlédl si hý pěknou bílou husu a uplách e ní.

Případ E opakoval se-tam jiš několikráte.Rychlý postup. Dne £*5.m. m. zatčen byl
v Předměřicích šáletý dělník Fr. Hradecký s Holohlav
příslnšný do Volče u Přelouče a doveden do vězení
zdejšího okr. soudu. Sotva ocitl se však s dozorcem
věznice o samotě, vrasil doň plnou sílou a hotovil ne
prchnoati. Náhodou byl uprchlík ještě v čas zadržen
s poskytnuto mu místo pevnější — u kraj. soudu.
Postoupil tedy obratem ruky o několik paragrafů.

Letošní velká voda není u nás až dosud rára
nebezpečného. Na několika místech sice vystoupila na
luka, zvláště na cvičišti u Praž. Předměstí, větších
nehod však nezpůsobila. V úterý po celý den silně
přibývala a když 'večer ubíralo se oddělení mužstva
zdejší posádky s pochodněmi a prkny směrem k Praš
skémaupředměstí, myslelo se, že hrozí nebezpečí. Záhy
jsme se však dověděli, že smíněná četa zřísovala
v příkopě vedoucím s Labe na cvičiště stavidlo. Ne
vinné tato noční výprava měla však pro jistého mla
díka, dle vzezření studenta, směšně amutnou nebodu.
Týš ubíraje 0e totiš za vojskem, které přešlo můstek
přes zmíněný příkop, val se tak, že šel vedle a
spadli do vody a pořídil si tak besděky studenou
lázeň až po krk. (m

Proti neurvalómu Němei. Partuschovi, k
nedávno po Hradci drze šebral a dopustil so
urálky stráže, jak jsme o tom v předminnlém čísle
přinesli správa, konáno bude přelíčení dne 8. t. m,

Nálezy. Dne 37. m. m. nalezl důstojnický sluha
Guest.Gabriel na náměstí rukárník. Žákyně měst.
škol R. Horovu nalesla dne 1. t. m. před číslem 129.
peněženku s menším obnosem peněs.

Ztráta. Dne 37. m. m. stratila ve zdejším mě
stě A. Dušková z Předměřic černou peněšenku s
5 sl. 60 kr. .

Zařízení zdejší stravovny nelíbívá se velmí
zhusta cestujícím řemeslníckým pomocníkům, svláště
takovým, kteří si o práci myslí, že je nešiví. Nejed
nou stalo se, že nestropil-li takový světoobčan rámus
hned na místě, uleví si jistě na ulici a dostane se
tak do styka s policií a kropáčkou. Dne 2. t. m.
odejlí ze stravovny dva řesničtí pomocníci Č. Léska
a Bad. Černý příslušní do V. Mýta a zle hubovali,
takže musila proti nim sakročiti policie.

Chtěl ma nás trakař. V jednom zposledních
čísel přinesli jeme zprávičku o zabaveném trakaři,
jení byl kterýmsi nenechavým- Radikovickým přísluš
níkem ukraden na zdejším trhu. V těchto dnech do

staril se do naší redakce Jistý renkovan hotově 00odnésti si od nás zmíněný trakaf, který prý je jeho
majstkem. Tím jsme mu ovšem nemohli poslvušiti,

ale Úiřásali jeme mu čestu, kudy k avému trakařipříjde. aš
... s

o,

R n itosti. :
Nepřátelské demonstrace proti dru Herel

devi. V neděli večer uspořádal zástup kářů a
členů bývalé Omladiny před bytem dra Herolda na
Král. Vinohradech bouřlivou nepřátelskou demonstraci.
Na konec pak sa ohlušujícího pískotu a provolávání
Hamby“ vytloukly demonstranti v bytě draHerolda

kamením pět okenních tabulí. Policie stíhala výtršníky
i zatkla jednoho z nich, jistého Jar. Stejskala; ostatní
se roaprchli. K demonstraci zavdal dle všeho podnět
leták „Z tajného mladočeského kabinetu“, který těchto
dně byl rozšiřován pokrokáři a socialisty a ve kterém
prodce bylo proti dru Heroldovi útočeno. Demonstrace
tato ukasuje, jak rychle se mění příseň lidu, svádě
ného. lákavými hesly. ©Demonstrace pokrokářských
osvětářů“ se následujícího dne opakovaly. Kamením,

Řlacky a nadávkami se přesvědčení lidem nevtlouká,
nýbrá jen přesvědčivýmidůvody a věcnou kritikou.
Demonstrace sprosté proti. anci dr. Heroldovi a
vůbec proti komukoli roshodaě zatracujeme.

„Ohndým proletářem“, který dovede lidem do
jemně povídat o lidské bídě, jest francouzský soci
alistický poslanec M. Berlesux, o němě v loni
„Figaro“ napsal, še má v Croissy nádherný zámek,
skrostné ekypáše, kočáry, bohatě jí a pije, kouří
jea libovunná, drabocevná „regalitas“ a „imperiales“,:
při čemš navštěvují ho známí boháči e velkoprůmyal
píci. Jede-li však tento přeslavnýčervený partafýr
na agitace, oblékne si ro né pentalony a usmo
lenou blúsu, jede v nejnižší železniční č, a © vel
kým pathosem vykládá, jak dělnictvo jest ve Francii
utiskováno,še se ani de syta nenají, kdežtonic me
důající, bohatí lenoši skvestně hodují a v kočárech
se vozí. A tento švindléř neumí se ani zečervenat.

Nezištnost a ideslnost červených vůdeož.

Občanredaktor Bebel chodil sa svéhomládí upin
klem jako soustruánický orarn „adne — hásámnepracuje, nýbrása ao níky © vat
nechá, mé přes půlmilionu jmění. TýdBebe] na 80

cislistiskám ajesdu ve Frankfartě hrocil, že vůdcové
socialistům se rosutokou a přidajíse k buršcákům

| (majetným) mebudou-li jim dělnícisocialističtí stále tolik



t, co dosud, t. j. 3ad 6tisíc zlatých (rakouský
Ao ialistický Jesimnsžid Adler má 15.000al.

ročně, kdežto rakouský resident mápoose18.000si. platu. PoslanecVaillant za tu doby,co
dělá vůdce francousské sociální demokracii, koupil si
v Paříši 14 domů o několika poschodích. Jak viděti,
vůdcovstvísocialistůjest opravdu zlatou rentou,
výnosnější neš nejvyšší státní hodnosti.

Zésadnost socialistických vůdců bývá
vná. Takovýmto vůdcem jest také občan redaktor

ingr v Mor. Ostravě, Od katolické víryodpadi nenává mravnosti a života rodinného, žije v konkubi
nátu, neusnává národnosti a posýlá své děti do ně

mecké školy. V propadu 1892 hlásal Cingr, že stáv
kovat příčí se zákonům a v roku 1896 štval do čatvÁDne 16. listopadu chválí v „Odborných Listech“ ži
Herlingraa odporučaje žida Grohse v Malé
Hrabové pod heslem: „Svůj k svému“ Dne 80. xáří
1604 udává dělníka, že dělá klíče, zámky, nože a 00
si kdo přeje za doutníky. Dne ©. září 1894 vyzývá
Cingr v „0. L.“ horníky, kteří jsou dlušní „soudru
ha“ židu J. Glůcklichovi, aby do 8 dnů zaplatili,
jinak že budou soudně stíháni. Dres nahání české
dělnictvo do „Denteches Hanus“ a pomlouvánárodovce,
že oni prý nepřejí dělnictvu vzdělání. Dne 7. května
sprostě se vysmívá nousi jistého dělníka — a tací
lidé praví, že chtí pomoci českému dělnictvu a vyba
viti ho s pout židovského kapitálu! Zdaž podobný
občan redaktor není sám otrokem ziskachtivých kapí
talistů, jimš za pár mizerných grošů pomábá rdousit
a vyssávat český lid?

—V Bavořích, které jsou asi tak. veliké jako
Čechy, existuje 1200 raiffeisenovek, s nichž asi 1009

patří k centrálce v Mnichově. Obchod za měsíc leden
1897 obnášel asi 4 miliony marek. Nejčileji z těchto
spolků vede si.svar spolků ve Smrčinách (Die Fichtel
gebirgs Verkanfegenossenachaft) hlavně prodejem hor
ského ovsa, jejž rosesýlá pe celém světě. V prosinci
prodala společnost 17000 centů, v lednu 9000, první
týden v únoru 4000 centů a to za ceny, O niché se
chalupníkům ve Smrčinách před dvěma lety ani ne
zdálo. Za největší dobrodiní spolků pokládají rolníci,
že mohou prodati své plodiny kdykoli a za pevnou
cenu. Potřebují-li penés, odvezou obilí do spolkové
spižírny, kdež se jim vyplatí ihned určená cena, 0
další prodej postará se představenstvo spolku. —
V Bavorsku šije dle posledního ačítání lidn z r. 1846
8,818.644 obyvatelů a sice katolíků, 4,112.628, staro
katolíků 3.955 (r. 18v0 jich bylo 3.625), protestantů
1,640.133, reformovaných 3.215, anglikánů 833,pravo

slavných 304, irvingniánů 40, mennonitů 524, (r. 180jich bylo 3.456), novokřtěnců 98 (124), methodistů
851, svobodných vyznavačů 4.149, různých křesťanů
jiných 651, židů 55.180. bes vyznání 408.

Zvěsti z východních Čech.
Ze Studence. (Založení spolku.)V úterý

dne 2. února o 4. hodinách odpoledne odbývala se
zde ustavající schůze ©Svato-Josefské jednoty pro
Stadenec o okolí se sídlem v Studeaci. Scbůzi zahájil
dp. farář spolkovým pozdravem „Zdař Bůbl“ Nato
byly čteny schválené jiš stanovy. Po přečtení sta
nov byli přijímání členové a přihlásilo se jich 109.
Nyní vystoupil dp. farář. a vylošil nutnost saložení
spolku u Das. Po ukončení své řeči ozaámil dp. farář,
že nás došel bratrský pozdrav od náchodské „Svor
nosti“ k maší ustavající schůzi, což bylo s nadšením
přijato. Dáie přikročeno k volbě výboru a zvolení
pásledojícípánové“ za pokladníkap. Karel Karásek,
sa jednatele p. Josef Karásek. Do výbora pánové:
Josef Pour, Jos. Úe Jan Feuchman, Karel Másr
tisec, Jos. Feochmann, Jos. Jech; ze náhradníkypp.:
Jos. Laurych, Frant. Fxnor, Karel Karásek ml. a
Jos. Hamáček. Nato prohlásil p. farář: jelikož je
Jisto, že budu od vrchního předsedy Svato-Josefských
jednot za předsedu ustanoven, volím si svého ná
městka, A Karla Fauchmana, starosta, kterýž byl
s pochralou přijat. Nato provoláno sv. Otci Lvu XIII,
Jebo Milosti nejdůstojnájšímu biskupu královébrade=
ckému a Jeho Velčentvu císaři a králi Františku
Josefa 1. třikrát „slával“ | Jelikož se více žádný k
slovu neblásil, uzavřel dp. farář schůze „Zdař Bůbl“

Z Borovnice v okresu Kosteleckém m Orliel. —
Dne +8. února mél katolicko hospodářsko- politický spo
lek chlenský v bostínci u p. Petráňka v Borovníci svou
občasnou scbůzi za přítomnostiasi 200 členů a uvedených
hostů. — Slovo uděleno bylo nejprve vlp. cusclavskému
Beranovi, který v řeči přes hodinu trvající mluvil o

tom, koho volit. N jprveprobíral vip. řečník zásady strany mladočeské, pokrokářské a socialné- demokratické,

sko tři strany ucbázejí se u nás kromě strany mlaočeské o mandát poslanecký, luvil o nábošenském smý
šlení jejich a o starostliv jejich o rolnictvo a řemesi
nictvo, s dovodil z toho všeho, že se žádnou s téchto tří
stran katolíci jít nemohou. Na konec pak vyzval pří
tomné, aby s pozornosti vyslechli programkand dátů

strany katolické a pevné aby se rozhodli. Řeč jehopro“vázena byla živým souhlasem. Když pak na vyzvání před
sedovo, žádá li někdo k této řeči o slovo, nikdo ke slovu
s nehlásil, uděleno bylo slovo ihned druhému řečaíka,

u Tomáši Jirouškovi s Prahy. Pan Jiroušek roshoro
se nejprve nadšené o katolickém socialismu a na to

pře "o svůj rolnický program, který vykládal velicea přesvědčivě. Časté projevy souhlasu přijedno
tlivých jeho vývodech a všeobecný souhlas ke konciřeči
jeho dosvéděovaly, že mluvil od srdce k srdci. Po řeči

k Jirouškově opét ptal se předseda, žádá li kdo o slovo.yní přihlásil se p. Udržaj, rulník s Rovně. Podle spů
sobu, jak p. Udržal — čímá ovšem jea náhodu pro sebe
získati se snažil — dalo se očekárati, že nastane z1jímavá
věcná debata. Za krátkou však dobu byly všecky nadáje
ve věrnou polemikaúplné sklamány. Pan Udráal to

nemluvil ani trochu no M Z řeči jeho, která trvala téměř půlhodiny, mikdo nepoznal,ce se mu na programu
p. Jirouškově líbí a co se mu nelíbí. Jediné snad, co

o k řeči p Jirondkově se vztahovalo, byla poznám
že rolnictvo před válkami hasitek Í svobodno ne

N , Což odvoláváním se na Palackého dokárůti chtěl.epochodíl však. Palacký svědší ve prospéch pana Jí

rouška. Hlavní „tramí" p.Udržalův, Še prý trana
katolická vrvajša si rolnický program svůjbů mlado
čechů, je mírně řečeno, směšný! Vždyt rolnický pro
strany katolické ve mnohých podstatných v lí

úplné od liberálního programu strany mladočeské, která
kromě toho dopotnd zvl „rolnický| program nevydala,
nýbršjes program všechný. Rolnícký pak program
AHonse Šťastného přijeli Mladočeši za svůj pouze předvolbami r..1891, volbách ho ale hned začali zapírati.
Strana mladoč chytila se rolnického programu zase
teprve tenkráte, kdyš rolnické hnutí, netečností strany
mladočeské vyvolané, přerůstalo jí přes hlavy. Krátce
tedy: p. Udržal nevyvrátil ani jediné véci z programup.
Jirouškova, ba on hoani nevyvracel. Zato však neustále
metal síru a oheň na Řím,na ten Řím, který prý i kri
stus Pán nenáviděl, a na „nesnášelivý“ středověk. Ovšem
i nakněžích schladil si žáhu; nemají se prý plésti do po
litiky. Zajímavá jsou slova,která tento „poctivý odpůrce
klidne a věcně mlavíci“ — tak se totiš představoval —

ronesl o kněších: „Naučí li se kněší kopčiti v hospo
ách, badou potom kapčiti i vkostele.“ — Není-li prav

da: „klidná a věcná“to řeč „poctivého odpůrcel“ — Pan
Udrásl nejméně třikráte v řeči své prohlásil, že žádný
stěv z práce politické vylačovati nechce, obratem váak

týžP: držal, a rozbodný stoupenec strany svobodomyalné, kněžímveškeré politické působení zakázal. Pane Údr
žale! Kněz, státní oběan, jsko vy, platící veškeré daně
jsko vy, a kromě toho i extra — daně, o kterých snad
vy ani nevíte, ten knéz má právo zabývatise politikou
jako vy. Kněz však, jakožto dachorní učitel lida, jak sám
vícekráta jste ho pojmenoval, má povinnost starati se ©
duchovní blaho lidu jemu ověřeného. A kdyžv politice i
o věcech tohoto duchovního blaha lidu se jedná. kdyí
na říšské radě a na sněmích zemských izákony nábožen
ství se týkající se ustanovují, tu knéz zcela přirozeně má
i povinnost dbáti o to, aby zákony ty duchovnímu blahu
lidu neškodily. Mátedy kněz nejen právo, ale i povinnost
všímati si politiky. Vám, p. Udršale, nelíbí se, fe kněží
v hostincích mlaví o volbách a vašemu spolabojorníka p.
JUD. Nutsori — v Borovnici nábodou plnokrevnému mla
dočechu — nelíbilo se, že kněží v kostele četli pastýř
ský list o volbách. Vám dvěma nezachorá se knóx patrně
nikdy, a proto vás také nebude dbáti a bude jedoati tak
jak jeho srédomí ma veleti bude. Na frási pak Vaši, že
človék se dříve narodí ateprve potom jest křtěn, že nej
prve má býti Čechem a teprre potom katolíkem, odpo
vídám. Uznávám přednost národnosti nad náboženstvím co

doPostopu času, usnati však musím přednostnáboženstvínad národností = důvodů vyšších, duševních. Ostatně v
tom ohledu každý řádný katolík řídí se heslem básní
kovým: „církev i vlasť v mých sestersky milují se ča
drech ..... « Když p. Udržal tuto svou už připravenou
protiklerikální řeč — která mimochodem řečeno hodila
se ku předeňlým dvěma řečem jako pěst na oko | po
vstal p. Jiroušek, a v nékolika krátkých ale jadrných vé
tách vyvracel tyto protikleri'cální útoky p. Udržalovy. Na
to po vřelém poděkování předsedové rozloučil se a pří

pomafmi a odjel ku Praze. — Po odjezdu jeho přešlo seku třetímu odstavci programu, totiž k řeči p. Šabaty ml.,
kandidát poslanectví. Řeči p. Šabatovédostalo se zaslou
ženého uznání a p. Šabata byl ka konci svorně za kna
didáta pro IV. kurii přijat.Po řeči p. Šabaty přihlásil se
p. Udržal znova ke slovu, chtěje. jak výslovné řekl, te
prv nyní polemisovati s řečí vip. Berana.

Zůstalo to však zase jen při pouhém chtění, ve

skatečnosti přou řeči vlp."mluveno nebylo, což každýz příiomných dosvéděili musí Tvrzení vip. Berana, že
strana mladočeská je pretináboženské a že nestará se
upřímně o stav roloický, vyvráceno nebylo ničím. Vlp.

dočeské, přešen celé Dloulé „Desatero“ ©protinábooji mladočeském, neupřímnost pak mladočeské
strany k rolníkům dokazoval tím, že strana ta hájila a
hájí všeobecné a rovné hlasovací právo, dle něhož by
stav rolnický a řemesl .ický zcela jisté musel býti přebla
sován od těch, kteří pramalou, anebo žád+10udaň neplatí;
tím, že mladočeští poslanci hájili na snema král. českého
(16. ledna t. r.) obilní baray, největší to pijevica rolnictva,
že trojili z falešné svobodomyslnosti proti nuceným spo
lečeostvům rolnickým, k zachování stavu rolnického ne
vyhnutelně potřebným, že lonskéhboroku hlasovali proti
úplaé rozumným vávrbům posl. Šťastného atd. A pan

dršal, který týtež výtky protisvé straně slyšel den před
tím na rolnickém sjezdu v Praze, nevyvrátil jediné Patrně
když, si doma „do foroty“ připravoval řeč na tyto výtky
nevzpomněl. Za to však opět bušil do klerikálů, jímž

radil, aby oojevný svůj prapor svínuli a potom že budouod mladočechů „ctěni“. — Teprvé ka konci řeči své
vzpomněl ej p. Udržal na to, že vytýkáno bylo p. Adán
kovi, že pro množství úřadů, které by se po jeho zvolení
sa říšského poslance v rukou jeho nahromadily, všech
řádně by zastati nemobl. Zase však ani jediný zpřítomných

pealniel od p. Udržala, že p Adámek skatečné všeckyúřady své zastane, že bude moci býti zároveň v Praze
v zemském výboru a zároveň ve Vídni v fišské radě. Že
p. Adámek má veliké zásluhy, to z nás nikdo nikdy ne

opíral, krátce: svým vystoupením nevydobylsi p. Udržal
ných vavřínů, leda s u téch, kteří svédčili při

kašdé řeci, a poněvadž on mluvilnaposled, tedy svédčili
paposled jemu. Uvádím jen ještě slova p. Udržalova o
všeobecném a rovném hlasovacím právo. „Strana mlado
česká“ pravil, „přišla ku přesvědčení, že pokusse vše
obecným rovným hlasovacím právem byl předčasný“
Říci přímo,že pokus ten byl rolníkům sáhubným, chytrák
neřekl, aby strana svou nepřipravoval o všecku reputaci.
— Končím svůj referát.. . - Ý tom však projede hlavou

mojí rozručající myšlénka: „Nešťastný, zapoménlivý refereat! Tyjsi se v dopise srém nezmínil doposud téméř
ani slovem o řečníku, který ne jeden ale najednoa ně»
kolik vavřínových věnců. vystoupením evým sí vydobyl.
Tys nezmínil se doposud „0 řeči“ p. JUC. Natze z Ko
stele n. Orlicí! Zapoměňlivý referente, ty bys toma byl
dal! Vádyť jsi doposud v životěsvém neslyšel nikdy tak
výmluvné hájiti dávání statků na baben, jako od ného,
který rolnický program tak prostadovaný má, že o p. Ji
rouškovt (nepřítomném již!!) byl nucen užíti slov: On
„oznámil program, kterému nerozumía který nezná“. Bo
hužel! měl panJUC. Nuts nevděčné posluchačstvo, které
se při jeho filipice o dávání statků na buben nehorázné
smílo. Nesmím též zapomenouti upozornit katolickou
stranunaši na to že vec v rolnickém program na
Šem o zavedení postapné dané s příjmů atd jest zbytedný,

onévadí e p. JC Nutce taková daň už zavedena
est. O jeho důmyslu svěděí také „rázné odbytí“, jehož

se od ného dostalo vip. Beranovi pro jeho výtku že stra
na mlad. je protináboženská. Přečetli totiš jednodaše a
krátce odstavec s usnesení Nymburského — a proti
důkaz -byl proveden. Namítali síce někteří zpátečníci, še
tém čteným slovám, odporají skutky — ale prosím vás

co pak si zpátečník nevymyslí! A litováním musím téžkonstatovati, že váženéma p. ře ori nebylood nevděč
ného poslac va dovoleno ukonšiti řed“. Když tyto

po řečník JUC Nutz volal, še pastýřský list biskapů raoeských, v kostele „pro těcb několik babičeka selek“,
které v kostele jsou Čísti se neměl, zdvihl se u přítom
ných mužů veliký odpor a volání: „Vádyt i my chodíme
do kostelal“ „Neurášejte nás!“ a p. řečn musel skončit.

A s ním končím | jé už do opravdy, poznamenávajeje
jee, že na všeckyjednotivé protik erikální a protinéženské útoky v Borovnici a i jinde jestě tehož dne
večer činěné či odpověděno bude (ouvislek ú
spokojenosti těch, kteří a takovýmito útoky nesouhlásili.

Z Radoltie. (Zprašení socíni.) Není snad dědin
ky ani v horském ústranní, kam by v tom divokém
rachu volebním nevniknali agitatoři socialních demo
kratů. I do osady radoltické — jindy klidné — do
stavili se tito nesvaní hosté v tomto čase třikráte a
svolali se zdejšími socialisty voličaké schůze. Ježto
nemohl se místní duchovní eprávce do dvou prvních
dostaviti, požádal hostinského, by svým vlivem za
mezi! všeliký útok na náboženství a církev, z kteréžto
příčiny socíni v řečích svých nevystupovrali — a to
tím spíše ne — když znamenali, že mají před sebou
posluchače uvědomělé, katolické, nýbrž jen sem tam

někad své růžky povystrčili; jsouť chytří jako staří
ičáci, neboť řídí se dle náboženského smýšlení oby

vatelatva. Hned počnou hřměti a bouchati do nábo
ženství a kněžstva, vidí-li před sebou posluchačstvo
jim nakloněné a ve věcech víry vlažné. By osadníci
svůdným řečem socínů nepodlehli, poučil opatrně je
místní duchovní správce o záhubných záměrech soci
alních demokratů a mimo to ve voličské schůzi vybídl
asi 10 důvěrných občanů naši strany, by každý z nich
sousedy své přivedl k volbě — coá se i stalo. Když
pak minulou neděli 21. t. m. socialní demokraté třetí
učinili útok-na zdejší voličstvo, zašel si místní farář
se svými přivršenci do schůze jejich, kde socialistický
řečník v řeči sx6 bombastické byl přerušován a ne
mohl pro hlak náhlý mluviti — musel ustáti docela.
Na to přijal místní duchovní slovo a v delší řeči ob
jasnil záhubný program socialních demokratů na poli
náboženském, politickém i národohospodářském, po
ukázav též vhodně na jejich židovské otroctví. Reč
jeho přijata s hlučným potleskem; po té byli soci
alní demokraté vybídnati, chtějí-li: na tu řeč odpo
věděti, neš ani jeden z nich nehlesl a v malé chvíli
odešli přislíbivšěe, že víc do Rudoltic nepřijdou. Ja
kého úspěchu se dodělali — zřejmo dne 23. a 324. t.
m. při volbě volitelů. Zvoleni zde jednohlasně volite
lové, kteří hlasu svého socialnímu demokratu nedají.
Ze socínů zdejších ani jeden k volbě se nedostavil,
ježto předvídali jistou porážku a blamáž. Nyní zbývá
ještě vyhladiti odtud socialistický časopis křesťansko
socialní listy dělnickými. Zdař Bůh!

Z Novobydžovska.Tu hanbu prý si ne
udělá okres novobydžovský, aby volil

oslance klerikala — tak psala „Strážn. C.
Za

koho mlaví tak zoufale „Stráž n. C“ Za „Politický
klub“ novobydžovský ne, poněvadž členové jeho se
„Stráže“ odříkají: za Pražské družstvo vydavatelské
také asi sotva, nebo co by tomu záleželo na okresu
novobydžovském? Má -tedy „Stráž“ dle všeho své
rudikální patrony v N. Bydžové a to snad i v „Poli
tickém klubu“ samém, jak pozorovati jest z provolání
téhož klubu, jímž p. Jos. Doležal, hostinský
v Lomnici za poslance V. kurie doporučen byl. Pro
volání ono má svou historii, jak jsme se dozvěděli
z bezpečného pramene. Čleoové klubu usjednotili se
na hlavních bodech k odražení socialismu; k styli
Bování toho nabídl se jistý pán z cukrovaru, jenž by
byl také rád poslancoval, ale bezpochyby avou radi
kální přemrštěností vůdcům svobodomysldým nezdál
se býti vhoýným. Ten tedy provolání to radikálně
zbarvil. Mělo to být kaátké vyvrácení zásad sociali
stických. Však o bezbož socialismu, o tom před
ním Kainovském znamení, není v celém provolání ani
zmínky. Souhlasí v tom snad p. pisatel se socialisty?
Manželství pak proti „volné lásce“ socialistů neumí
hájiti jinak leč „pouhou přírodou, která prý stvořila
skoro stejný počet mužů a žen“ Místo Boha —
tvůrčí příroda, svátosti stavu manželského neví nic.
Tak chce porazit socialisty? Politický radikalism
svůj pak koranoval poznámkou, kterou doporoučel p.
Doležala hlavně zté příčiny, že vzdor zápovědi úřední
provésti chtěl demonstrativní přednášku odsouzeného
omladinisty Sokola, kterýmžto vzdorem prý osvědčil
svou statečnost a pevnost charakteru. Zdali tak po
suzovali to i jeho spoluobčané města Lomnice, ktero
následkem toho o tkalcovskou škola přišlo, nevím;
ale kandidátu p. Doležalov: takovým odporučením u
rozvážných voličů neposloužil. „Stráži“ ovšem se to
líbilo. Škoda že kandidát kř. socialů p. V. Stupka
voličům v našem okrese se nepřepstavil a program
svůj nevyložil; mám za to, že by konkurence 8 p.
Doležalemnebyla mu nesnadná bývala a „Stráž“
by si byla musila tau „hanbu“ dát líbit.

Na Chlumesku a Novobydžovsku agitují
pokrokáři a radikálové úsilovně pro zvolení necha
nického Rašína proti mladočeskému kandidátovi
Janu Ďolešalova s Lomnice.

Z Blešna. Dne 21. února pořádali jinoši a dívky
s Blešna ples v starokroji ve prospěch Ustřední Ma
tice školské, který se nad očekávání skvěle vydařil,
takže hrabý příjem činil nikdy neočekávanou částka
6G sl. ač vstupné pro pána jedna korunu a pro dá
mu 30 kr. obnášelo. Obětavostí dívek a jinochů pro
sájem národní by! by přebytek jistě 40 až i přes40
slatých činil, kdyby se byli náhodou nedověděli, že
penězi těmito vydržují se někteří učitelové, kteří pod

ují živly a tiskopisy směru podvratného, čehož
Bočísti se můžeme v časopise „Obnově“ číslo 99. ze
dne *. února 1897 dopisem z Novolesů u Kral. Dvora,
jak pan Uher satímný podučitelškoly matičné v Ne
majové je toho příkladem. Budou li páni učitelové
škol matičných sa příkladem pana Ubra pokračovati,
mohu směle ubezpečiti, fe národ svůj obětavý promen
sastaviti dovede. Tak stalo se i nás, že napotom vřa
dily ee do účtu věci i ty, které v jinakém pádu by
se byly k účelu tak šlechetnéma darovaly, čímě čistý
příjem jen na někotik zlatých ae scvrkl, vypočtem za
sapůjčený starokroj až = Brandýsa, coš by si byli
jinoši a dívky sami zaplatili ze svého. A ještě dopo
sud rozhodnuto není, zdaš t'ch pár slatých k jinému
účelu obráceno nebude.

Z Přelouče. Dne23. února konaly se v městě
našem volby volitelů v páté karii. Mladočeši, kteří
dříve smír se staročechy a křesťanskými sociály od
mítali, vidouce nebezpečí obrátili. Jejich jménem po

*
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Aický, křab „Havlíček“ ucházel se u křesťanskýchsociálůo pomoca taký jí docílil.S mladočeskce
otranou volílitéš veškeží ©k. úředníci.

Ze Studencd u Jiltmnice. Volba volitelů. 
věná unás dhe 24.úmoramělenásledující v :
ve č. karii pro obce venkovské zvolení byli pánové:
Albrecht ooo ppráte velkostatku,Ste fan Frant.aJesef Jech, ici, Bukovský Antonín a Po
šepný Jan, obchodníci. Ve všeobecné V. kurii byli

i vé: Karásek Karel, velitel sboru
brovol. hasičů,Čech Josef, mistr truhlářský, T auch
man Jan a Lavwrich Josef, domkaři. Věichni volí
telé co roshodní katolíci hotovi jsou při volbě po

anců dáti Blasyho oněm kandidátům, kteří se buďi prapora socialnímu, aneb poslanci mla
dočeskému, li 66nebyl co nepřítel katol. nábo
ženstvíoaědki: " veř

Z Helle. Při volbách volitelů dpe 26. února
konaných svítěsily spojené strany národní většinou

160 hlasů nad socialisty vpété kurii. Bocialisté dostali jen 8360hlasůa suřiliprototak,šenikdose
meodvášil jíti večer po ulici. V Staré Holici, až do
nodávna vroucím náboženským duchem prodchnaté,
zvítězili socialisté, kteří bouří proti Bob, českému
národu i vládě

Z Hlínska. V posaradní hlavní baště

ance Adámka „prýéřeíí socialisté 796 nad vpiči národními, s ni mnozí následkem výhrůjek
socialistů webáli k volbě jít. v

Z Předhradí u Kolína. Při volbách v pv. kurii
zvoleni byli 3 křestanětí socialoně a 1 Gvanjelík:; za
volitele křesťanských obcí vamkovských svolení byli 8
křestanští sociálové a 2 ovanjelíci. Sécialisté pohořelí.

. farář důkladně sl na mě peovítil. Tu jeden soci
učinil významné přiznání: „Kdyby nás podpo

roval p. arcibiskab, tedy bychost. drželi s ním, pro
tože však nás podporují Sidé, tedy držímes nimi“ —

E Libřo u Josefova. Mimo smačnédary ne
dávno osnámené věnovali sdejší občané s velikou

ochotou ve prospěsh svého chrámu Páně při veřejnésbírce po domech konané dne 9. a 10. t. m. 186 al.
30 kr., takže od 1. listopadu 1896 darováno bylo od
osadníků na ochranu sdejšího domu Božího celkem
864 zl. K tomu účelu darovali minulou neděli mlá
denci a dívky zdejší 21 z). 80 kr., ješ zbyly jim s plesu
nedávno od nich (odbývaného) uspořádaného. Za ny
nějších poměrů hospodářských jsou tyto dary zajisté
velmi stkvělé, pročež všem obětavým ' dobrodincům
srdečné „Zaplať Pán Bůh“ Tato příkladná obětavost
slouží obci ku veliké cti a jest patrnýmdůkasem, že
občanstvo zdejší jest sbožné a řídíse slovy: „Ty
božný buď a neopustí tě otec nebeský.“ (Komens :
Janua 976). Jelikož i ze zádušního jmění bude v tomto
roce mnoho předmětů pro zdejší chrám Páně koupeno
od al. c. a k. patronátního úřadu ve Smiřicích, stane
se zdejší stánek Boží letos důstojně upravený a všemi

potřebami opakiený krásnou a stálou oslavou blíší
sího se Potetého panorání J. V. císařea krále nao Františka Josefa I., coš jest nejvroncnějším
ním všechzdejšíchobčanů. “ pe

V Nachedě zvoleno bylo v 'V. kurii 11 socia
listů, protože občanské třídy vinou politického spolku

byly nesvorny. Dopisovatel sz Náchoda trpce na totouží a praví: To vypadá ta naše svobodomyslná
svornost, o šlechtu nestojíme, staročechů nechceme,
sociálů jsme se odřekli, židé s námi nejdou a to je
teď — evobodomyslný český národ!

Z Heřic. Na ecbůxi čů previl zde pen dr.
Kare) Kramář: „Na radě bude svobodoraysiné,
streně řešiti mmobo důležitych, pro národ prospěšných
otázek. Dovolím ui tedy na některé tyto problémy vás
epozorniti: 1.) Že přinutíme vládu by nám zeopethle
lacinou sál pro dobytek, o tom není žádná pochbybasst,
to se stone. 2.) Dále enaboa naší bude, abychom vydobyli,
by stát převzal veškeré vaše bypotokární dluhy na va
šich usedlostech vězící, abyste takto mohli lépe prospívati.
8. My ve přičiníme o oprevu národního školství, na které
musíte ohromné sumy platit, avšak žádný proepěchsnich
nemáte. (Covám jest platno, že voledětí chodí do 14.
roku de školy, když ty dva roky 13. a 14. úplně sadarmo
v lavici sedí a ničemu se přučiti nemohou, jelikož olyší
jedno a to samé, takše konečně znechutí se jím i školy.
My se zaradíme o to, aby te zavedlo do tříd vyučování
předmětů odborsých, my dokášeme, že budou stíseny
odborné zvláštní školy hospodářské obvodní čili okresní.
4. My ce přičiníme o hmotné zlepšení stavu rolnického,
my samezíme, aby vás velký kapitál a velký průmysl
neodíre! a neobobračil. Ptám se vás: Kdo platí největší
daň z krve? Vy rolníci! Od vás poshásí největší kontin
Gent vojska, jelikoá ve ji velký kapitál o to posteré,
aby lid emrzačil, aby se stal neschopným k slušbě vo
jenské.Za 5. Mypostaráme6eo přímévolbyproven
kovské obce a konečně vydobudeme všeobecné hlasovací
přávo. To jeou problémy zajisté velmi důležité. A nyní
obraťte a pohledněte, co vykonala pro vás otrena staro
česká. Jaka byla ta její politika? Politika její byla skrs
na skrs Špatná. (Veselcet.) Strana steročeská nevykonala
pro vás nic, ona vstoupila do- říšské rady bez vůle ná
rods. (Výbach veselosti) Ona se nestarala vydobýt pro
národ ani jediné věci prospěšné. (Opětná veselost.) Ona
opastila svůj státoprávní program (veselost), ona tam
slenila (veselost), spohodlněla, zpupněla (veselost), zkrátka,

otrans narodni stala se lokajem vlády. (Všeobecné
veselest) A jak zachovalase tato strana pr.ti vém,profi
stava rolnickému, to vy nejlépe znáte, o tom nebadu
mlavití a připomenu pouze to, jak prohlásil se pam dr.
Rieger o českém sedláku. Strana svobodomyslné jest věsk
také čisté lidová, one vymaní vés z prodejného utrootví
vládního, kem vás strana staročeská zavlobla; strane
svobodomyslná vás do panských služeb nepovede. My
vstoupíme do oposice a jeme si vědomi téš tohoto úkola,
jaký nám nastěme na tomto kolbišti, jelikož míti budeme
proti sobě mocného nepřítele. Proti ném státi budou vy
školení, zkušení parlamentárníci, proti kterým veškeré
své sily napnouti musíme. My se vša k toho boje oposič
ního, do kterého nás posíláte vy, nejekneme, statečně s
neohrožeuě vystoupíme na kolbiště a pustíme se ve kratý
sepae se práva a národa.st a neodvislost našeho milého
a ujařmenáho národa.

Však i vy, pánové, zajistéjetesi vědomitohoto těž
kého našeho zápase. Vyvysýlátezástupce sré na toto polet

| opoziční,aby i na té osatě,která £vám legjí to udé,
vydobyli jste rázně a statedně prá
takéuznáváte,jaké obtíževám nastávají,vy věeh00(sbo
nelekátea posýlátenás na toto kolbišté oposiční,a tu
musím, pánové přípomenoutí, še v páda ne
sdaru nebude padat vína sata pouzenoty,
kteří sa vás bojejí, nýbrž také na vás, ktebi

selost.Hles: to jest pra vdal)— Zpravodaj p.
robníkzMlásovioodpustí,šeaprávajehonaojesduv
Prase podanou, uvetojhujemev Obnově po čestí letech.
Y ilidu třeba maochoaudálost obnovit, aby ce dí
val na politické poměry arakem stfíslivým, skušenostmí

jm. Panu dr. Kraméřoví, který satím nabyl bo
hatých skušeno-tí, říkají teď, še dělá politiku vládní,
staročeskou. Does mluví pen poslanec za okres jičíseký
abořickýstřslivějio přátelíses vládoua
sešlechtoujderukav rukávě.Zeelibůjeho,před6
roky vHořicíchdlesprávypenaŘehákadaných,opluil
+0 hlavněpřičiněnímposlanců mledočeskýchpouze jediný:
provedenívšeobecného hlasovacího práva. Jak
te tato vymoženost dnes mledočechům,roleíkům a vůbec
upřímaýmČecbůmlibí, tovědíčtenářinovimnejlépe
tam.

Ze soudní síně.
Dvý podařených Háchodských kvítek.

: Dne 1. srpna 1996 ipřistihl Náchodský strášník
Hornych známého „nenechavého“ příslušníka Náchod
ského Josefa Wernera v dršení s brusu nového ele

tníbo velocipédu, še byla radost naň se podívati.
vil jej atázal se, jak se dostalvdrženítéto

věci. Josef Werner, jenž a policajty a „pányod soudu“
dovede jiš mlaviti, edsekl mu pyšně: „še mu do tobo
nic není, aby šel svou cestou.“ 3tím se milýstrážník

jil a odvedl ho na strážnici.
I zde mluvil důtklivě k jeho srdci pan policejní

komisař moudrými slovy: „Vy milý Werneře, který
jste byl jiš pro krádež 5, 10, 6, 9, 6 a konečně tři
nácti měsičním žalářem trestán, který celý den
nic neděláte, pověste nám, jak se k vám dostal ten
krásný velociped ? Teď jal se Werner ktidně

mluviti: „Tak abyste věděli milí páni, še jsem Fetivec od kosti, řeknu vám to. Dal mi ho pan Jan
Chmelař, toho času sklepník bes zaměstnání, abych
ho dal do „frca“, aneb někde „střelil.“ Ponědž u nás
v Náchodě nemáme ještě zastavárna, chtěl jsem mu
ho prodati — pokračovaltýž dále.

Však s tímto důkladným objasněním se ti páni
na policejní strážnici nespokojili. a odvezli corpus
delicti k soudu a také milého Wernera dali tam
k opatrování a došlápli si také pro milého Chmelaře.
A nyní bylo dopisováno na vše strany, zda se nikde
s brusa nový velociped nepohřešil.

Však odnikud nehlásil we majitel a také se ne
dopátrala se od Chmelaře udávaná osoba, jež velo

ciped jemu měla svěřiti, Mět to býti jakýs Bok. Ubíse prý Náchodem a tu potřeboval peněz a řekl.
Vidiš milý kamaráde, já mám krásný velociped, ale
prásdný žaludek a nou kapsu a fo něco sna
mená. Mám nastoupiti ra'eklepníka na „střeleckém
ostrově v Praze“ a bajt na cestu „prachů“ —
„střel“ mi to obtížné savazadlo. A Chaelař se
smlouval a sa to má prý takové obtíše a to jen
proto, že i on má sačerněnou firmu, že jej několikrát
v té německé říši pro krádež zavřeli.

Poslední akt s této „náhody“ odehrál se před
krajským soudem v Hradci Králové, před kterýš byl
Chmelař i Werner pro zločin krádeše postaveni.

Tentokráre jim štěstí přálo o mají mnoho ob
ratnému obhajování svého zásta
Fischera co děkovati, še nedostali se poznovuza mříže.
Ohledně obou vynesen rozsudek úplně osvobozovací.
Soudů předsedal zemský rada Stolla; žalobu zastu
poval nám. stát. zástapce Kč hler.

Ce vše se můžepřihoditporodníbabičce.
V tiché domácnosti manželů Martinkových v Do

brušce přihodila se tato zvláštní událost. Byloprávěpřed
štědrým večerem v 9 hodin v noci a venku byla tma
tmoucí Ta někdo saklepel na dvéře. Paní Martinková,
jež nalessla se v nejvyšlím stupni těhotenství, šla rychlo
otevřít, v tušení, že ce její manžel s bostince navrací.
Věsk jak byla ve svém očekávání sklamána. | Objevil se
přední četníkv plnézbrojía tášese ji,kdejejejí
manžel, še jej jde PD"bos vsít, abysi el jednou odsedětpřisonzený troot. panímámy jako by hrom udeř.j,
omdlí a nelze ji vspamatovati. Z leknutí dostavují 60
silné porodní bolesti, musí býti v největším opěchu pro
porodní babičku Syničkovou odesláno, které přikvapí
v největším .

Teprve při tomto sktu objesní ce oalá situace.
ai to pomátl s dol satýkat nepravého Martinka a

vešel do chalupy lidí v každém obledu zachovalých, a
ustradiy tak Martinkovou, přivodil předčasný příchod
nového „občana.“ Samo sebou se rozumí,že tento případ
nezůstel bez poznámek a vyprávění. Ovšem nejvíc vyprá
věla o tom Synáčková tak že ústníkům bylo snáčeti rů
sné kousavé poznámky. Konečné přešla jim trpělivost a
věc dostala ee k soudu a vynesle Synáčkové trest pětí
denního věsení.

Takse zdálo, že historka sveselým začátkem vo
sme pro Synáčkovoa smutný konec. Věsk osud nebyl By
náškové nepřízniv. Odvolalať se z rossudbu okres. soudu
na Opočně a projednávala se tato historie znova před
sdejším odvolacím soudem, který ji úplně osvobodil. Ne
shledalt ve vyprávění o okolnostech se +béhlých urážku
veřejného orgánu neb jeho činnosti. S veselou tváří opou
štéle Bynáčkorá.soudní síň v průvodu svého obhájce dra.
Fiochera.

KousckTrutnova—vwHradoiKrálové.
V poslodním čase nemine téměř týdne, aby soudní

prexe u jičínského soudu nevykatovala „tratnovský“ kou
sok. Však nyní i krélověhradecká praze obohacena trut
novskou historií, Tratnovský milionář Bedřich Faltys že=
Joval totiš c. k. notáte v Teplici (Weckelsdorfa) Schloss
halera, že mu všelioos bezkého v jednom ©Weckeledorf.

šlohoolihá zodpovědnost?
Nemálo l projedná

tímšesoudem.Fnatšsk oje vok

volánísnalciatí prohlásli, žepříšinoaexplesea
dělníkabylenedostatečnájakoststroje.jenšmělstěnyslabé,
Bedokonaleslotovanéa de to byl strej takav. jermareční.
Následkem toho ocstli se jek továrníci, tak i obchodník
jenžstroj ocisil spolu epoužírat=lem toboto otroje PFrt.
Morávkem na lavici obžalovaných. Poalednějšího obheje
val s nevšedním důvtpem a
dr. Jan Heller. i

Před senátem c. k. kraj soudu v Táboře

denájeno bylo v pondělíse 1 přelíčení i 32dív a 2 mladíkům, obžalovaným pro sločin ruše
ní náboženství. Většina obžalovaných, na mnose tě
hotné a zakrealé, svobodné tovární dělníce, výmlavně
ukasojí, čí jsou to vlastně oběti. Mnohá děvčata
snad jen ustala se obětíštváčů, kteří k
„rytí náboženaví vají téš momentů národsck.
Obžalované se , Bechceme však povašovatí 28
národní předbojníky, ačkoli snad i národaost, jindy
naprosto nevšímaná do popředí se dostale.

Neznámí dosud buřičové poštvali lidi movědo
mé, aby aneuctili vlastní oběti úslužnosti a saopa
tření dobu stáří —snad se téš mnohá exkomtesa
v duchuna budoucí úspěchy při tom poměkud posa

a.
Obžalované tvoří dělnický proletář vůči národ

nosti a majetnýmtřídámblaseovaný,který najestraně chce dělnictvo učiniti samostatným, ma
pak zabíjejí.

Obšalované jsou většinou dělníce od 15 do 36

let. Inteligenci a lepší vychování viděti Ise jem manemnohých.
Soudu proti nepřátelům českých bohoslušeb

předsedal rada sem. soudu p. Stolla, votanty byli

k rada ©Ieakovič, radní sekretáři Traube aoravetra, jejich náhradník,pan Novotný.
Zapisovatelem bylauskultant p. Červinka.

Obžalobu hájil snbetitut státního návladnietví
p. Kóhler, jako všdy řížně, věcné a duchaplně. Ob
áalované hájil p. dr. RobertDoublebský ze Star
necků, jednu obžalovanoupak p. dr. Baše, sdejší
advokát.

Obšulobučetlradní sekretář p. Traube. Ob
Šalované prohlásily, že rozumí jen německy.

V obžalobě se praví: Státním zastupitelstvím
žalovány jeou KateřinaFlammová, 4letá provdaná
dělnice,MathyldaLuschtinetsová, d6leté provda
ná dělnice, 17letá svobodná Anna Roaselova, t5leté

bodná posluhovačkaMarie Ludwigova, 16letáJalie
BRindtova, 2Oletá svobodná Anna Flammova, 14.
letá Julie Flammova, 16 letá Anna Blascheko
Va, 22letá svobodná Karla Langerova, 19letá savo
bodná Karla Rindtova, tóletá JosefaStepanova,
vesměs dělnice tovární, 20letá svobodná dělnice Anna
Tschenekova, 1óletádělniceMarieTachenekova,
t7letáMarieLuechtinetzova, tóletáPavla Mik
schova, obě tovární dělnice, S7letá svobodný“dělnice
na stavu VeronikaKrausova, 10letáAnnaLudwi

Bora i7letá svobodná.Anna Weberova, 1bletáieSeifertova, tóletáRosaBrynychova, vesměs
tovární dělnice, 16letý tovární dělník Karel Ludwig,
všech 23 ze Žírce, Adolf Richter, 18letý za
hradník a Josef Rada a 1i6letýtovární dělník, oba
u Postráně. Spis obžalovaných praví:

1. že všickni dne 20. září 1896 v katolickém
kostele v Žírci kázání a modlitbu kněsepo mši, tedy
výkon náboženský zůmyslně způsobem veřejné pohor
šení vzbusujícím rašili a dopustili se tím dle8 182.
b' fr. z. zločinu rušení náboženství, státem uznaného;

2. že Julie Rindtova téhož dne pod kazatel
nu, na které kázal P., František Chládek, plivla,
veřejně a před více osobami sluhu církevního při
provádění výkonu při bohoslužbě potřebného urazila
a spáchala tím přečin urážky církve ve státé uznané;

9. še Anna Roselova v kostele vystrčile 9
letou Marii Motlovou tak že tato padla aaranila se
na levé race, kterou nemohla po 6 dní pohybovati, a.
dopustila se tím přestupku proti i těla.

4. že Anna Roselova vystrčila dne 20. září
1896 = lavice v kostele šireckém letou Marii Bes
vodovu. 10letou Marii Kejklíčkovu a Iiletou Marií
Šulcovu tak pražce, že tyto upadly a dopustila se
tím přestupku proti bezpečnosti těla,

5. že Marie Ludwigova tím, še dne 20. září
1896 v kostele žíreckém zmíněnou Annu | Rosloroa
vyzvala, by v lavici se nalezající jmenované školní
dítky s lavice vyhodila, což tato také učinila, dopu- *
stila se spolaviny přestupku protibezpečnosti těla.

V důvodech se praví: Kukonci dubna 1896 po
dána byla biskupské konsistořižádost, aby v kato-,
lickém kostelev Žírci konány“byly také české boho
služby a Česká kázání. Brzy na to proslýchalo se
v Žírci, že německé obyvatelstvo jeho bude hleděti,
aby vykonávání českých bohoslužeb v žíreckém kostele



asilo aslbs pá. Uššní toto půkyráttiděkan« P.KarelKuhn,čattickým Pre svěd
Františka Permova a Kateřina Bosvodova, oců

Časté boboslašbya českékázení "i
kostele poreleme a se účajem tím a do

hooperátor P. Freatidsk Chládek. |Přibyl tam
17. září; 18. září navštívil Českou škola a sazímil ce

žepříští nedáli ,bede: ké
Em ŘezEčeskůboboslaghy390 >odemky
-| Zpráva otomrozšířila se po celémŽírcí adno
2. sářívsobotubylodle ěděsvědkův Žírci
všeobecně snámo, is příštího nebudepe v žíreckém
kostele česky kázati. -—-—- :

7 Jak četnýni svědky po no e také obšalovafmi doznáno, byl kostel dne20. září před počátkem
českého úzání, ků kterému zavítaly téš dítky české

školy v Zárciza dohledu svého učitele pana Hlaváčka,
velmi hojně navětíren. :

Kdyš duchovaíP. Prastišek Chládek vystouřůi
De kazatelnu a shromáždéné věřící oslovil česky slovy:

válen baď Ježíš Kristus“; povstala obviněná
fmteřinaFlammorá s obriněnou Matyldou Lusch

tinetzovou ze svýchmíst v lavici, prvá ohlíšelase
po kostele, jako by ostatním chtěla říci: „Následujte

mne“, načeš ostatnípředu oběs.obviněné jeko ma poeelskostela, majíce v uobějmenované,«s ly,
při tom súmyslné nobamá daapaly e dapaly a kostel.
ními dveřm'“ třaskly. Ba z dava odcházejících

echnuty také výkřiky: „fůj“ a jak svědkyně Marie

cova po je,-opriněná Julie Riadtbvá pod kaaatelnu, ma které P, František Chládek kázal, plivla.
Tímto vylíčeným hromedným a hlakem prová

seným odchodem = kostelapřed podátkem kázání způ

aobeno bylo oůpobecnéveřejné a někteří věřící dojatitím byli aš k elzám. Že toto demonstrační
jed bylo patně jiš předem umlaveno, vysvítájasně
z svédků. Jako vůdkyně obšalovaných ozna

čeny Jjeou svědky Anas Fiammorá a Matylda Luechv

O předběšnémsmlavení ovědčí takéta okolnost,
že nětéhošdae byloráno vžíreckémkostele kázání
německé, dostavilo se do kostela počátkem
českého machoděvčat n která jindy

v kostele vůbec nebyla viděna.
Kasatel P. Fraatišek Chládek byl vylíčeným jed

názím obviaěných, jak dosv v tak še
kdyby nebyl svyklý kásati, byl by musil v kázání
uastáti. Obvinění zůstali státi před kostelem, hlomosili,
smáli s: a vyrašorali tím dle výpovědi P. Chládka a
četných jiných svědků věřící v kostele sůstavší, takše

Eto = káakní vojmímálo pech ili, ano, že i lidé,kteřídalekoodkostela bydlí,hlukemtímto upozor

nění pb aby viděli, co se stalo. Toto potvrsuje“. .
Obviněná Anas Flammova, Františka FlammoMarie Laschtinetzora a Marie Techenekovavrátily .

sby porstalé vyražení ještě více zvětšily, opětovaně
jedns po drabé mesikázánímdo kostela, kašdápři
razila dváře kostelní se hřmotem a šonpajíce a dupa
jíce nohama čly do lavic, ve kterých dříveseděly a
v michž mněsnechaly deštníky, vzaly tyto a
vzdálily se s kostela, zase znovu nobama šoupajícea
třaskly tak dreřm:;, před nimiž s ostatními obvině
nými zůstaly opět státi, smály se, blomosily a osoby
« kostele maslouchající vyrašovaly.

Obvinění všichnidosnávají, še kostel českým
kázáním opustili, trrdí však boučinili emroto, že
Šosky norozumijí © še norěděli, še se b česky

Výmleva tato, prorí se v důvodech dále, j
dostatečně vyvrácena tím, co s předuuvedeno; odiná
okolnost, še téhož dne ráno o jiš bylo v ší
řeckém kostele německy, dostačí, aby
jwnosti o úmysla obviněných, proč
sáním do kostela přišli a pak kostel
lečně opustili,

Úmyalobrinénýchbylti o ktarémse hned,podána byla žádost o é bohoslužbya česká
zání v žíreckém kostele, v obyvatelstva v Žírci
alýchalo, totiš ten, aby konání českých bohoslužeb a
českých zázání v šíreckém kostele demonstrací se sa
mezilo. Proto teké se stalo, še obvinění první české
kásání dne 20. září 1806 v síreckem kostele svým
chováním rušili, čímá dopustili se trestsého činu sa
vina jim kladeného.

. Výpovědmi četných svědků a také dosnáním
více obžalovaných zjištěno, že po skončeném českém
kázání tito všichni, vyjímaje Kateřinu Flammovou a
Matyldu Laechtinstmovou, a sice najednou, snovudokostelazehřmotemvniklia zůstalív něm
mši, sloušenouJos Chládkema še když po této P.
Chládek jal se předříkavatičesky „Otče náš“ a „An
děl Páně“, četní zúmyslně, by českou modlitba pře
křičeli, modlili se německy tak hlasitě, že i dle dos
nání obviněných porstala s toho vřava, čímš celá
modlitba učiněna směšnou.

17 obviněných děvčat přiznává, še se. medlily
německy, ale prý tiše, avšak ©ohledem na to, co či
mili obvinění při kázání a na úmysl ©jakým do ko

stela plšli, jest zajisté odůvodněn závěrek, že byli tooni, kteří tímto způsobem svůj záměr, české boho
služby zmařiti, manifestovali.

Ž) jednáním obviněných způsobeno bylo veřejné

pohoršení, vysvítá jasně z výpovědi děkana žíreckého. Karla Kuhna, který výslovně potvrdil, že rozhoř
čení nad tím, 00 60 20. března šíreckém kostele stalo,
bylo nejen mazi obyvatelstvem českým, ale i němec
kým velmi veliké. Srědci udávají, že alydeti bylo
v Kostele vzlýkání a pláč.

Když vrhauli se obžalovaní kázání do ko
stela, vytlačili z lerle české školní dftky a sami ai

sedli, křitícepři ne lavice jsoa jen pro Němce.Anna Rěslová vyst z lavice dítky tak prudce, že

4 z mich upadly aj se sranilo. Kdyá avědkynéFrantiška Mašatova věděla, fe lavice jsou zrovna
tak pro jako přo Němce, odsekla jí obžalova
ná Marie Ludwigoré: „Drš hubu česká opice!“ Po
46 tato obriněná kopla do t1leté Marie Šalcovy, (na
„©mipo vyhozeníz lavice ležící, a sedla ai na m.

lo Ize nabýti
českým kú

najednou spo

ra

he

“ 1 m <. 9
| nné vositls pobíralyčiny vín Vina ji
kladené,ala alý mno S a mmobé
otázky py 0 pověďdlufny, neboťnemeblysvéchování .vysv .

-Jejich výrodní svědciodporovalíci jak ve vlastních
svých výpovědích,taksobězavzájem.Vadorpřísaze,
ktereualočili,masili býti důrasné napomensti, ab

vili provde. Rozporve výpovědíchvývodních svědkůcečasem vysvětlit. Bepseci vzbudilo, když.
dělníce Kolovrátníkova tvrdila, fe úaěka Mottlova,
byla již v sobota raněna da praré ruce a nikoli má
levé race, jak přiohládání obemaloktů děvěste zjistil:
Mdr. Moravec.
ně usvědčovali Kolovrátníkovou z nepravdy. V soudní
dvoraně způsobilo přímorozčílení, když milenec Lud
wigové byl na ná
do vyšetřovací vasby pro podemření, še se dopastil

sločinukřivé přísahy, s něhož jej vinili obě Mottlovéa Bexvodové. Nanávrh p. návladního Koóohlera a
obhájes dr. Sternecka vyslýchání budou v sálešitosti.
Mancrově.a ždírecké výtržnosti ještě 4 jiní svědci
mezi nimi p.poslanec dr. Morarec.

- Státní návladní Kohler pádnými důvody:
obhájce dr. Sterajistil vinu obžalovaných, pro

neck činil co mobl.
Obrovský materiál šalobní ovládal

soudu,paarada Štolla přehledněa důmyslněa
výslech 48 srědků a konfrontace jich dokončil neoby
čejně rychle, takše jiš ve středu o 11. hodině byl
prohesen rozsudak. Zločina rašení náboženství byly.
Sice obžalované osvobozeny, ale uznány byly vinný“
mi přestapkem rušení nábošenství dle $.308. a od
souseny byly do přísného věsení: Matylda Luschti
netsová na 3 neděle a k 3 postům, KateřinaFla
mmová ma 2 neděle a k 2 pestům, na 14 daí: Ró
slová Anna (téš pro 8.481), Rosina a Marie Lad
wigova, Flammova Anna, Bindteva Karolina,
ŠtěpanovaJosefina, Techenkova Anm a Marie
= Ladwigova Anna K 10 dennímu těžkému vě.
zení byly uzeny: Rindteva Jolie, Flammova
Julie, Blaschkova Anna, Mikachova Paulina,
Luechtinetzova Marie, Flammova Františka,
Seifertova Marie,BrynyChova Rosaa Radda
Josef. Osvobození byli: va K, Krausova Ve

po Pady dob Anne a ig Karel. — Odaouylyk výtržnostem aeipo většiněstrženy,
byly rády, še to tak pro ně dopadlo.

„ (OZasláno.)

Pana Horerori, rodakteru „Óerily Lála“
vHradoj Králové.

Uznal jste za dobré v čísle „Osvěty Lide“
nasvati příznivce„Obnovy“břichopásky.

Ač „Obnově“ vyčítále, že se skrývá za po
dobeaství, užívátesám slova,jež mexi slušo
lidmiplatízanadávka,oprotinej menovaným.

Nedávnojeto 00ckfadti če „akcoentujetecbarakto:.
í Žádáme Vás tedy, nyní ebarakter

břichopáská Vámí obmysleni jeoa.
Nemčiníte-li tak bese všech „2 nebo

budeteJi na nás zase „ve své brdosti plíti“, aneb
nedáte-li odpovědi vůbec žádné, jste akcen
toval svoji bezcharakternost, pak ale nežádejte
tone v časopisech Vaše sprosté útoky odrášejících.

Několik katolických kněží
v Hradci Králové.

Protiohražení,
— (Zasláno.)

Pokládáme za svou povinnost vůči „ohražení“
-úskárny pp. bratří Pefinů učiněnému v posledním
(9.) čísle Ratiboru podati veřejnosti některé vy
světlirky na obhájení našeho závodu, kterému pp.
Peřinové nelichotivými slovy věnují svoji pozor
nost.

=

V referáta Obmovy čís 101. o voličské schů
si v sokolovně větou: „tiskárna židy podporovaná
má třikráte tolik učňů jako biskapská ....
v slažbách židovských“ nebylo vytýkáno firmě
pp. Peřinů to, že stojí v obchodním spojení se
zdejšími židy, nýbrž bylo tím konstatováno, že se
těší firma tato obzvláštní přísni zdejších židů,
poněvadž veřejoějiž drakráte vytýkány jsou bi
skupské knihtiskárně a to ze strany pomocného
obchodního personalu židovského nepříznivé prý
poměry pomocnictva v biskupské keihtiskárně za
městnaného, jakkoliv by poubý pobled na tiskárnu
pp. Peřinů odňal k v
ným všecku příčinu. ,

Z pouhého dotkuutí se tóto nedůslednosti
tak nápadné ve výtce vzali si pp. Peřinové příčř.
nu k celé řadě stosků a výtek o biskupské knib
tiskárně, jež hodláme těmito řádky přivésti na
pravou míra ne ovšem pro město zdejší paměrů
zajisté dobře znalé, avšak pro vzdálenější kraby
interessentů.

1. Nemí pravda, še biskupská knibtiskársa

duchorní úřady, protože nikdy farním úřadům
nařízeno nebylo. kde mají úřelní tiskopisy kupo
vati a v pravdě mnohé a mnohé duchovní úřady
tiskopisy ty v závodu našem nekupují. Nemohou

„se ale diviti p). Peřinové, že mnozí duchovál
páni v poslední době raději zajdou pro tiskopisy
do biskupské knibtiskáray, do závodu jednak 850
bě bližšího, kněžského, jednak i proto, že v něm
netisknon se Časopisy víru a kněžstvo tu,ící.

--.e =

f 2 Není pravda, še bisk. kuihtiskémnounějak
(motně poškozen byl závodpp. Peřinů,slopra oaje, že převzetím P tiskárny bisk. Kon
slstoří závod pp. Peřinů velice získal, (Mimcohodem
podotýkame, žebisck. knibt. není osobní » majetkem
nejďůstp. biskupa, který poase dal svolení, aby
se „biskupekou“ jmenovala,. í

Získal proto, že tkoro ekeidenčaí
objednávky zdojších i venkovských
úřadů, ústavů, korporací i jednotlivců

:tjsknou se výbradně u pp. Peřinů, kdežto druhdy
práce tato rozdělena byla mezi obě firmy: Po
spíšilovu a pp. Peřinů. 

í Z toho vidno, že wůže firmapo. Peřinů sobějen gratulovat, že duchovní úřad Poaspíšilovu
skárnu koapil; a jestliže přece pp. Peřinovéappe
lují na útrpnosť a 6oncit veřejnosti, tu jistě ne
jedná se jim — chtějí-li býti upřímnými, — o nic
jiného, leč o originelní způsob obchodní reklamy,
kterou bychom jim konečné rádi popřáli, jen kdy
by při ní bylo šetřeno obvyklých forem slušnosti.
- 8, Jestliže si stěžují pp. Peřinové „na štva

Bice“ s některé strany, můžeme na tomto místě
prohlásiti, že proti našemu sávoda provádí se od
počátku přímo vyhlazovací boj, jak i předchozí
číslo (8.) „Ratiboru“ svým „důkladným“ referátem
o socialistické schůzi nasvědčuje. ——
"* Kukonci prohlašujeme 1 my, Že vzdávámo

ochotně každému čest, kdo jí tzaalahoje, ale na
čestaexistenciovovsi odzíkohonabatínedáme.

Biskupskátiskára v Hradci Králové

Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 37. úaora 1897. t hl.

sl. 6.20 až 655, žito sl, 5.26 až 5.65, jsčmve
sb 405 až 4-80. oves sl. 2-90 aš 35.50, preso sl 4-50
8-—, vikve al. 4.40 až 5-—, hrách sl ©— aš 960
dočka sl. 9-— až 18-—, jáhly zl. 9— až O—, krep sl
6— aš 31-—, bramborů sl $——až 220, jstelového 60
mínka červeného sl. 25- - aš 82-—, jetelového semínkA
bílého sl. $5-— aš 82.—, jetelového semínka švédského zl.
20-— až 80-—, mák si. 16-— aš ——, olejky si. ——

.

žitnýchotrub sl. 6-80 až —-—, 100 kg. plesičných otreb
al. 5-—aš——, 1kg.máslačerstvéhosi. —95 až -.—,
1kg másla převařeníhosl. ——až ——, 1kg. cádle ve
přovéhoal. —90 až ——, 1 kg tvarohe id—16 kr,
1 vejce 8 kr., 1 hektolitr oibale sl. 1-— až 1:80,
1 kopa různé aeleniny zi. 125 až 1-40. — Wa týhudní
e obilní trb dne 15. ledna 1897 odbýraný, přireženo
bylo: bektolitrů pšenice 3804, žíta 357, ječmene 127,

M dnešnímu číslu „Obnovy“ přile
žene jest volebmí provolání márodní
strany katelické v království Českém.

200060000G0G0G0G0GG006E

Pelká místnost
pro truhlářskou meb strojmnickomdílnu a
5 menších místnosti pro byty 20 minut do
města vzdálené směrem k nádrašt

RB“ pronaýmeV
Šaar o Hradci Králové

(16) č. 131.
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| VÁCLAV ŠOLC,
Zlatník a střibrník,

plísežný soudní znaleo a odhadce
v Hradei Králové

(sv.-Jánské náměstí číslo 177.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně záso
bený sklad klenotů, zlatých, stříbrných a
pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní z nového a čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a otří
brné hodinky I. jakosti; dále pendlové hodi
ny a budíky různých druhů se sářakou 1—
3 roků sa ceny levnější než všude jinde.

Veškeré zboží je úředně zkoušrmo a značeno

k ijímajía shotovují,
ooo pooškonéPprávkybožinekve vyřizují©

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

v0900
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JAN HORÁK,
© sonkeník .

1 VRIYOHNOVĚN K

(RB rabíninadobuJarní <

čistěvlněnélátky 1

: na shoužku/

PR- Vzorkynapožádání zašlu franko."W

Děkuje všem ovýmmilým veledůsojným a
velectěným zákazníkům ra vzácnou přízeň, prosím,
eby mi i dále důvěru ovou věnovali a olibuji všdy
vzornou, poctivou obsluhu. (15)

© na Českémivýchodě, P

vyehásí kabéfipátokídepot,©17.BéG

Předpletné: :T
na .
na Řevřtroka; 1

Jednotlivéčislovmístě 7kr., poštvu8kr.

a
»
»

Inserování velmi výhodné a lovné.
PKZE pl Inserty přijímají se poaze odfirem křesťunských.
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= ObnovavHradci Králm.

bi | EEEE oě Mistnostrodakoe:
SME“K době "JB a hamté V Hradci Králové. Velkénáměstíč. 84.
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Pro dobu sv. postní.
velikonoční

dovoluji si activě doporučiti

Boží hroby se slohemkostelůsouhlasné.Kříše
vé cesty v reliefu řezané neb lité, polyohromované|

, Da zlacené půdě v aslohovýchrámcích. Becky |
„Vskříšení“. | | | + | VV rdPámeret©zákrěnyjes kaepese | ee RARMONÁ E| Křížová cesta.

V hlubokéúctě cddaný nřoehsoustav a každé „elikosti, též is přestavbyaopravy varhanco nejso- |

Jose f Kret č ík | R lidnějsv cenáchnejmírnějšíchnabtsí Napsal Ant. Kaška, farář v Chlenech
> 9 | | > Jan Tuček, 14 O* Cena 8 kr.frce. W

umělecký závod řezbářský a sochařský| Etovárnana stavbuvarhan a harmonií(E | Při větší objednávce přiměřená srážka
v FE'raze. v Kutné Hoře. | Naskladěchová

Písárna a dílny na Letaé 612—VIL.Sklad Eliš | ee Založená roku 1860. ©- | sA a e4 1
| činatřídač. 34. | Cenníkya prospektynapošádánízdar-| Bisk. knihtiskárna

| Ě (11) ma a franko. | v Hradci Králové.bb | ČOgp-Zárukapětiletá.-S |4ký bd
hůrokátí kanoář

ŠTĚPÁNAFISCHERA,E) : M PÁRTÁ
1- advokáta Havlíčkova ulice č. 197.

v Hradci Erálov oporučeje se P. T. kočžstvuapatro- jnátaím úřadům

knpozlacováníoltář, národů |
a veškerých potřeb kostelních.

mostu) v posehodí. Půjčovna pian, pianin a harmonií % Mimoto přijímá a vkusně provede *b —
k - Ab || | |
PET ÝTETÝTÁ Frd.KneprvHradoKrálovéČT7 || | .malby ohrámů, |

své nové nástroje za měs. nájemné

WEP Vlastní výrobu < MD- od 3 zi. výše. -UN Voškerézakázkyvyřízajíwevkusně tr

vlněných látek neEera
Z čisté ovči viny

doporočujena jarní obleky, haveloky a kostelní
sukna

IGNÁC STRÁDAL,
úvod kenický v H loi. v

Vytnamenánnazemskénat o Pra stříbe. d © k o rač n Í m al (ř
medailií obobodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

nachází se od nynějška v nárož
ním domě č. p. 280. p. professora
Berávka (první dům u pražského

Pokudbukuchabaohadaba

LudvíkNejedlý,Š| mm Uzilnlý
závodmedailíbrons, v Novém Bydžově

, Vzorkyzdarma a tranke. dřívev H-adciKrálové malbu
od jesvůj ateli

io++4+000+0+0000000000l „Boa svůjatelierkprovedenívšechde- na skle

je LŠELIDL0 sv.missiich |ž vale) kostelů
o při tevanlivémalířskétechnice.— Erno.

l jiady oblíbenouplee Provádímmalby od jednoduchéhoaž do re na k éred
o . . | uměleckého spracování, restauruji staré malby chrámových.

„Bůh ti tento život dal“ | 9Ě zástěmé,jakoži olejomalbynaplátněama Bedskrétperainl
luji obrazy nové. (s) cenami vyxmam.

b3 hoteích osmerkových dodá 100 kusů sa 60 kr. í Návrhy re alobu stavby kostels ae na „páěrtkyatd.

Biskopská kolhtiskárno. požádáníochotněvypracujís rozpočtypředloží. „Jp- po
o00000000000000000000i DCCs EAN

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor František $tábl. — Tiskem bisk. tisk. v Hradci Králové,
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Stejímepřed navýmivolbamido Hířskérady, kterése mají již vbřesna

Názodovérakouští majízaseodevzdatisvé hlasy, abyjími označili muže,
které chtějí míti svými afstupci vparlamentu, jenž budespolu rozhodovati
oblahu a neblahaříše. Volbynastávající jsou zvláštědůležity,protožepo

prvé jsou kvolbě vyzvány ionytřídy lidu, kterýmrakouskáústava dosud
práva volebníhonepropůjčovala.

Zépsavolebníbodevelmituhý.Strany:liberálníasociflně-demokra
tická pracují všemiprostředky,abyzvítězily.

Mnsímese věsktázati, zdaliby víbšastvístran těch bylo štěstímstátu
a národůtuto Mšiobývajících.

Btranytytosvoučinnostíposavadníi volebnímsvýmprovolánímdo
kasují, že zhoubněpůsobí volíjedu společenském a hospodářském, vohledu
národním, nábošenském amravním.

Stranyty čání sprincipů,které mají epočívatina neochvějněpevném
sákledě—jakonapř.: škola, náboženství, manželství, soukromý
majetek, jazyk apod. ofáskyproblematické,kteréřešitise snaží způsobem
pro mravní aspolečenskýtád vpravděnebezpečným.

vykoupenínarumištispolečnostinynější.
Alepsnuje-lidesnerovnostblahobytu,smvhídiabypotom:rovnostbídyanouze!
Vůčitémto roskladnýmsnahám,které mařínejlepšíafly národů,které

podrývajíštěstíidua vedoukmravníi hmotnézkáze,musíkatolícičeští
po příkladukatolíkůve státechjiných adružiti se vjeden mocnýtábor, aby
mohli úspěšněčeliti nepřátelůmCírkve avlasti.

Katolíci čeští chtějí,abyzákonodárstvístátní i zemskédálo se vduchu
zásad a zákonů křesťanekých.

Programkatolíkůčeskýchjest národní a směřujekpravémapokroku
areformámlidstvu acírkví prospěšným.

Katolickástrana uastávatise obceblahadrahéotčiny,práva svobod
církevníchapravésvobodypolitické.—Choemeobhajovatiapěstovatisadě
děnouoddanost alásku knejjasnějšímumocnáři, který vklidném rosvoji
svýchnárodů spatřuje svou jedinoutouhu asvé štěstí.

1.Chcemerozhodněsedomáhattoho,abynárodučeskémuajehoja
zvykubylopopřánoplné volnostia oprávněnéhoužívánívevšechoborech
státních a veřejnýchvůbec, jak vúřadovánízevnějším,tak ve službě vnitřní.
Každýnárodmá přirozenéa dějinnéprávo dlesvéhozvláštníhorázužíti
ase rosvíjeti. Jsoucevšak prosti sobeckéřevnivostinárodní i plemenné,pře

snámisdílející,volnéhorosvojenárodního,kulturníhoi hmotnéhoživotaje
jího.Tímdocílenobudevroaeněžádanéhomírumezinárodyrakouskými
a říšskárada nebudenadálepřed světemhréti truchlohruvášnivýchsporů
národnostních.

Chceme se zasasovati, pamětlivíi jsouceslavné minulostí anezadatel

svézákonnosti zemí koruny české a pracovati k tomu, aby práva koruny
české korunovací Jeho Veličenstva korunou svatováclavskou znova byla spe
četěna aaby strvajícími poměryříše v souhlas byvši uvedena — kplat
pusti přišla.

2. Chovajíce vřelou přízeň ke všemu školství, přejeme si, aby pravé
vzdělánívšemvrstvám národa našeho etalo se snadnopřístupným,aby národ
náš nejenexistenci,ale ijistý blahobytsi zabezpečil.

Avšak ohceme, aby vyučování proniknuto bylo duchem náboženským
aby náboženství bylo základem vychovatelské působnosti školní, čili aby vý
chově a vyučování vtisknuta byla pečeť katolické víry a katolického života,
by vlast neupadladocela vnáboženskoulhostejnost a nevěru.

3.Cboemedále společenstevní organiseei stavů výrobních
a šivnostních, upravenou ovšem dle časových poměrů, oživenou duchem
zásad křesťanských aopatřenoudostatečnouměrou samosprávy a účastí vzá
konodárství, aby se odpomohlo nynějším zbědovaným poměrům výrobním.
K tomu cofližádáme 00 nejširší volební právo dle skupin zájmových pro sněm
zemský avrácení aněmůmpráva obesílati říšakouradu.

(Choeme, aby břemena veřejná spravedlivěji byla rozdělena. Žádáme
tudíž, aby sdaněnbyl přiměřeněmovitýkapitál, polnímuhospodářství a ma
lým živnostem aby uleveno bylo na daních přímých a všem třídám chudším
na daních nepřímých. Žádáme, aby lichvářekému vykořisťování cizí nouze
a nezkušenostibylymezepoloženy,ahlavněpakaby nepoctiváhra a speku
lace naburse obilní i peněžníbyly odstraněny.

Abylid náš podtíhou břemen neklesl,žádámespořivostve státní
správě,zejména též v ohledu vojenském Abypak poměryvýrobních
tříd byly povzneseny,žádáme zvláště,aby i dodávkypro vojsko svěřenybyly
hospodářským aživnostenskýmdružstvům.

Choemese rasazovati ozávažnéadružovánírolnictva,jež zároveňse
živnostnictvemjest hlavnímpilířemnašehonároda.

Vzachování a povznesení stavu rolnického aživnostenského vidíme
spásu naší národní společnosti. Choeme,aby úvěr zemědělskýbyl náležitě
upraven,abyohromnázadlušenostrolniotvabyla vhodnýmspůsobemuleh
čena, aaby odborným školstvímo nejširší vadělánídorostu hospodářského
bylo postaráno.

Chceme,abydobrodinípojišťovánídělnickéhodostalosetéž dělnictvu
zemědělskému.

Choeme,aby průkaz způsobilostivevšechoborechživnostních a vob
| ohodu přišel k platnosti, aby stávající řády živnostenské nejen dle poměrů

a zájmů jednotlivých stavů byly zdokonaleny, ale i — a to ode všech čini
telůpovolaných,abyřídněausilovněbylyprováděny.Chcemepečovatio upra
vení snadného a levného úvěru živnostenakého zakládáním svépomocných bank

| a pod. a ozaopatření maločivnostníků vinvaliditě a vestáří.
V ohledu rakouskouherského vyrovnání chceme spravedlivé rosdělení

práv i břemenabudemese brániti, abyUhrykořistilyasílilyna našeútraty,
4. V otázce dělnické mínímepečovatio moudrý pokrok v dachu

křesťanském. Soucit s bídou jednotlivých vrstev epolečenských nutká nás,
abychom přiměřenými zákony hleděli chrániti slabé před silnými, poctivou
práci přednekalousoutěží aproti přesilevelkéhokapitálu.

Ve společnosti dle křesťanskýchzásad zřízené neměloby býti chudáků,
kteříbyprácea chlebahledalianenalézali,kteříbylačnělianemělikdo
by jenasytil,kteří bymrzlí aoděvuse nemehlídomoci,kteříbyumírali,
protoše se jich nikdo neujal.

Chcemetedy dělnictvoochotněa Úlímněpodporovativ jeho snahách
ozlepšení hmotnéhoa duševníhopostavemíjeho. Alevarovatimusímeděl

nický lid náš před hlasem proroků falešných,kteří mají namířenořočí itiskemhlavněnakatolickouCírkevajejízřímení.
— Dělníci čeští!

Nepoalouchejtelidí,kteřívámnamlouvají,Senaesutinácholtářeatrůnu
jest možnáráj založitá!

BezBohanemůžebýtištěstí.Bezkřesťanskévírynemůžebýtipravé
lásky !*)

Katoličtí voličovél
Jest svatou povinností vaší súčastniti se voleb. K volebnímu osudí volá

vás hlas vašich vrohníchpastýřů,volajívás vaše životnízájmy,volá vás
otčina.

*)VpříčiněvolbyvV.kuriipoukazujemekprovolánía kandidátům,které
svláštní komité, zastupující třídní zájmy těchto volisk k volbám vydalo.



mg- SOLÍ„etě<Zo secloliží
Noževvite doparlamenturozhodnékatolíky,ne obojetnéospalce:aneb| | Našestrana je mladí Následkemtoho vmaehýchokresíchani

seřaditidokonce bezvěroe! Mámespolečnýprapor, kolemněhož se můšemne.| | hodlámeknadidátyjmenovatl. Vpřípaděposledním muže,kteříjsou
Hajte trůn aoltář! stejného snámirmyilení,abysvé hlasysoustředilinakandidátechstran oněch,
Buďte svorni, katoličtívoličové! Voltemuže,kteříjsou věrni našři které —ačkoli «námi nejsou úplně stejných přece až dosud nábo

Mokévíře, kteří ji ve svémsoukromém i veřejnémživotě osvědčují.. * | šenskýchpožadavků:e ujímaly apráv tohoto staroslavnéhoknálovatvíčeského
Volte maše,kteří byhleděli proti mocnýmnekřesťanskýmproadům kpev-| důsledně hájily.

niti vážnost státu, chrániti Církov a rjednávati národní smír a sociální pokoj!

Katoličtí vollčové! Volte upřímné, sísíočné, obětavé a neohrožené katolíky!
Nechťse nastávající volbystanou manifestacl českého lidu za katolleké a národní tradice, za avato

váolavskou víru naši!
Jménem Páně vlasti ku obraně!

WPRAZE, dne 11.února 1897.

Ivam Achler, maj.domu,Balleuš Frant., strojmistr.Wii. Bittmer, zím. mistr, Praha,Václav Bubenfk, převorkonv.Dom.vBrne DrJosef Buriam, kanovníkna Vyšehradě,Ed. Bystřický, děl obuvnický,Amt. Cikámek, úřadník,Váelav Čekam, kloboučník,Jeu.

uaák, soukromník,Email Dleuhý-Pokermý, kaplanv Jan Drozd,. proteeor v Praze, Václav IDveraký, kadeřník, Praha, 1081-II,Eichler Boh., faktor,Jes. Eichler, strojmistr, Vil.Engel, úřadník,Jiří Weunerstelm,truhlářa maj.domuv Praze,Gustav Framel, knih

kupec v Praze, JS. Hleredes, mistr krejčovský,MUDr. Fr. Holeček v Praze, Amt. Hora, děkanznetrop.kapitol Dr. Václav Horák, gen.řádn | Křížovnickéhov Praze,Jam Nep. Hormev, účetníofficiálv Prase, Dr. Hud. Horský, předseda Jes. Hovádek, red.
»LádovéhoListu<,Amt. Hirazánek, vlastníkknihtiskárny,Ferd. hraběChotek, Jakoubek Amt., , Jes. Jimdra, typograf,Praha,
Tomáš J. Jirenšek, redaktor»Děl Novin<,Aug. Kadlee, redaktor,Milk. Marlach, síd. kanovníkna Vyšehradě,Kaufimam A.,
Váci. Klabam, krejčí,Vilém Meleš, krejčía vydavatel »LidovéhoListu<,Jmlims IMošnář, katecheta, Petr IKepal, redaktor »Kat. Lástů«,
Vácil. Metrba, vlastník knihtiskármyv Praze, Kratochvíl Jes., redaktor »K. L.«<,Král Jam strojmistr,IKrási Fr., p. kanovníkna
Vyšehradě,Jos. Kuchymka, sídelníkanovník na V č, Jes. Kyselka, kanovník na Vyšehradě,Karel Lamaprecht, c. k. msjor a maj.
domu, Dr. Amt. Lemx, proboštkrál. kap. na V , Jam rytíř Lhoták ze Lhoty a Mlíkovicv Praze, Macháč Iarel, korektor, Armel
Můller, redaktorv Praze, Karel IErvím hraběNeostitz, Mat. Nevák, měšťanPražský,Patočka Mntěj, dělník truh , Jam Pertti,
zámečník,Ant. Plichta, majiteldomu,Praha, Dr. J. Podebský v Praze, Pokorný Amt., majiteldomů v , Pekerný V.,majiteldomu

a barvířhodvábív PrazeI. Polák J. Eduard Heimund, kartéčník,Heim Čeněk, typograt Fr. Říha, maj. zám. dílny anahédomu. Simím C., , Laud. Skružmý, dílovedoucí,Karlín, Ferd. Belkel, obchodník,Praha-í., rel Staněk, mistr , VWVáel.
Stupka, mistr truhlářský,Prof. amer z Augenburgu, Šimon Jes., kaplanu sv. Petra, Karel hrabě Wcheemberm, Vejtěch hrabě
Schoemberm, přísedícízemskéhovýborukrálovstvíČeského,Filip hrabětermberg, Leopold hrabě Sternberg ml, Sehwars AL ruka
vičkář,Praha-[T.,477, Tomáň Škrdle. redaktor,Vejt. Šmebl, Růžovául. 5., Fr. Šváb, zámečník,Karlín č. 32, Váel. Špaček, řídící
učitelv Košátkách,Alp. Temder, provinciálřádu.Aug. vPraze, Čem. Vagner, maj.domu, Jam Vaňura, mistr krejč.Jos. Vávra, ,
Dr. Vemdruěka, farářusv. Havla,JUDr J. Zavadil vPraze, Fr. Zbíral, košeéník,Fr. Žák, red. »Obrany<,V. Žáška, stříhbraíkv

i

i

Oyrillo-Methodějská kmihgiskářňn V. Kotrbu v Praze.



Kandidátní listina.
Ku dnodsí volběv W. Jx maráá kaodiluje

stranakřostanskosociální: —i Prase a v předměstích vp. kap .
velh oma. (Mladočeč.kandidají p. Bfez
novského, socialistékrejčíboDědice.)

9. Na BoleslavskuFrantiška
dělníka soustražníckého v Praze. (Mladočeší p.
Hebmaka Jandu, statkářev Badohostisích,00
dlalistiobšasa Šastra.)

3. Na JičínskuVáclava Stapku, mistra
truhlářského na Smíchově. (Mladočeši p. Jos. Do

nS z Lomuice n. P., secinjistí účetníhoČerného.
4. NaKrálovéhradechuvp.Budolfa Vrbu,

kaplana a spi-ovatele v Průhonicích. (Mladočeši

kandidujípamaVáclara o nánka s KrálovéHradce, socialisti písaře L. Stěpánka z Par
dubie.

8. Ne Litomyšlskua RychnovskuTomáše
Jirenška szPrahy, redaktora „Dělo. N“ (Mia
dočeši p. Karla Adámka, pokrokářidr. Štem
berků, socialistiA. Buriana.)

6. Na KolínskuEdvarda Bystřickéheo,
dělníka obuvnického 2 Prahy. (Mladočeši p.
MDĎraEagla, socialisti redaktora A. Raise.

7. Na TáborskuVáclava Žišku, vší
níka v Praze. (Mladočeši p. V. Holanského,
proti němuž kandiduje samostatně p. Baštecký,
statkářz Veselí, socialisti Smetanu.)

8. Na Písecku a Příbramsku dp. dr. Iu
dotfa Horskéhe, spisovatelev | Ouněticích.
(Mladočešip. Fr. Dostála, rolníka v Morašicích,
radikálovép. Klecandu, socialisti K. Vaňka.)

9. Na Pleeňsku p. Václava Walnara,
mistra kovářského v Mýtě u Zbirova. (Mladočeši
p. MatějePokorného, redaktora Piz. Obora,„otálinéWVrátného)“ -7

10. Na Čáslavsku p. Václava Vácha,
rolníka ve Větrném Jeníkově. (Mladočeši p. Fi
lipa Bečváře z Humpolce,socialistéV. Šturce.)

11. Na Budějovácku nepostaven v sájma ná
rodním žádný kandidát. Čechové Budějovičtí kan
didují svého osvědčeného vůdce p. dr. Amgusta
Zátku.

12. Na Kladensku mají nocialisté velkou
většinu pojíštěnou.

Protože strana křestanoko-socialní vstoupila

FEUILLETON.
© porobě selského lidu.

Svobodomyslní novináři a agitatoři namlou
vají našemu listu, jakoby teprve katolická proti
reformace byla v poddanství uvedla selský lid a
jskoby tento v dobách před bitvou bělohorskou
byl úplně svobodným býval.

Učel těchto historických ší jest poštvati
proti katolickému kněžstvu. A přece právě toto
dle mošnosti vystupovalo proti zavádění poddan
ství českého selského lidu.

Kdyš za Lucemburků rostla moc šlechly a
Karel IV. udělil šlechtě soudní právomocnost na
statcích jejich, byl tím dán vzoik poddanství a
odvislosti lidu rolnického, jak tomu v Čecbéch
nikdynebývslo.Marně pozdviboval proti
bezprávnému jednání takovému hlasu
svého šlechetný kněs Kuneš s Třebov
le, generální vikářarcibiskupství Praš.
ského, šíření zásad feudálních bujelo až do vá
lek husitských, které na čas zmabání se feudalismu
zastavily.

Následkem hromadných konfiskací jmění cír
kevního, tedy statků arcibiskupství „pražakého,
četných klášterů a fer, vzrostla neobyčejně moc
a panstvíchtivost šlechty a maobých patriciů měst
ských. Duchovenstro meopak, byvši o statky olou
peno, ztratilo vliv. Kdyi tedy šlechta pod obají
spojivší se se zbytky šlechty katolické poresila
v bitvě u Linsa r. i434 Tábory a sirotky, kteří

do zápavu volebníhobes předehosích příprav a
organisace, tedy může jen očekávati. čo na kan
didáty její soestředí své hlasy ti páni volitelové,
kterým jdeo opravu a obnovu lidské společnosti
ma základech pravd křestasských. Kde bude me
bespočí, že by mobl projíti nevěrec, socialní de
mokrat, tam dají křesťansko-sociální volišové své
blasy při uššívolbě kandidátu mladočeskému. Hlasy
křesťanských sociálů rozhodnou mesi mladočechy
a socialisty jmenovité na Královéhradecku, Ó4á
slavsku, Litomyšlsku, Táborsku, Písecku a Budě
jovické a snad též v Praze. Mladočeší mají v V.
kurii za pouze Kolínsko. Socialisté bu
dou asi svolení na Smíchovsku, Mladoboleslavska,
Plzeňsku a Jičíneke.

Ve IV. kurii obcí venkov
ských

kandidají strana národní a katolická společně.
Kaadidáti společní jsou tito: “

1. Mladá Boleslav, Mnich. Hradiště, Nyeburk, Benátky, Turnov, Sobotka, Libáň: pan Je
sef ký, rolník v Příšovicích. (Mladočech
VilémTeklý.)

2. Brod Německý, Humpolec, Polná, FXWby
slav, Ledeč, Kralovice, Vlašim: pan Jam Pleva,
rolník ve Skrejšově. (Mladočechdr. Brzorád.)

3. Karlín,Brandýs m. L., Žáškov,Vinohrady,Brod Český, Kostelec, Jílové,Říčany: panuAmte
mím Peyr, rolník ve Svémysliciob. P. Heřman
Janda? í

4. Kolín, Kowřím, Poděbrady, Městec Král.,
Bydšov Nový, Chlumec m. C., Nechanice: pan
Václav Vacek, majitel mlýna v Pam u.
(Mladočech p. Kryf.)

. 5. Písek, Břesmíce, Blatná, Mirovice,

6. Příbram, Dobříš, Hořovice, Zbirpv, Roky
cany: pan Vejtěch Mertl, rolník ve Vranovi
cích u Horního Stupna. (Pan Kčnig.)

7. Rychnov n. Kn., Kostelec m. 0., Žamberk,
Ústí m, Orl., Mýto Vysoké, Skuč: pan Framti
šek Nabata,rolník ve Vrbici. (Mladočech p.
Fr. Hovorka.)

8. Sedlčany, Votice, Benešov, Neveklov, Mi
levsko,Sedlec, Bechynč: pan Jam Heseum, rol
ník ve Svratkovicích.

===
pocházeli hlavně ze stavu selského, obnovily se
zase snaby po ujařmení lidu selského. Již v letech
1440—1443 horlil Petr Chelčický proti nesprave

brad nebránil ujeřmění rolnického lidu a obmezil
svobodu jeho, zakázav mu volné stěhování.

Za vlády jeho nástupce, krále Vladisla
va Jagellonce snažila se šlechta na sněmích r.
1473, 1474 8 1479 odbývaných ještě více selský
lid v poddanství uvésti. Jelikož pak se stav dBěst
ský ve věci této neomluvitelným spůsobem trpně
choval, podařilo sestavu panskému a rytířskému,
še pověstným usnesením sněmu zemského ode dne
14. března 1487 bylo poddaaství všeho lidu rol
nického také zákonně prohlášeno, jak tomu v Ně
mecku, ve Francii a v Anglii již dávno bylo.

Český sedlák nedal si nikterak dobrovolně
jho poddanství na sebe vložit, nýbrž dávnou evo
bodu svou třebas i násilím si zachovati chtěl

Ze spisu slavného právníka Viktorina Kor
nela ze Všehrd o právích země české (v němž již
ke konci 15. století horlil proti tomu, že vrchnosti
při převádění statků svých na jiné úmyslně ne
dávají povinnosti a dávky svých sedláků zapiso
vati do desk zemských, sby pak roboty tyto libo
volně mohly býti zvýšovány) dovídáme se, že již

tehdáž čelní sedláci, nemohouce vkládaná na ně
břemena snášeti, bud ze statků svých sbíhali, neb
proti vrchnostem svým se bouřili, jako se roku
1494 dle zprávy Všebrdovy stalo v kraji Prá
chenském.

Toto první vzbouření sedláků če
ských bylo násilím potlačeno. Ale již r. 1496

9. Smíchov, Zbradas, Unhošť, Kladno, Be
roun, Rakovník, šlýt : p- MUDr. MN.L. Wal
ter, lékař vo Záspalení. CMlladočech p. Václav
Krumbh ols).

Na Chrudimeko-Perdudicku kandiduje p. Fr.
Ud-ržal z Rovně.

Na Královéhradecku. kde kandiduje známý
vyrábitel sněmovních návrhů ve velkém p. MUDr.
Dvořák z Opočna, který ovšem dosud žádného
návrhu důležitého neuskutečnil, přejí si mnozí
rolníci kandidaturapana Hynka Srdínka,rol
nika ve Svobodných Dvorech, na Noroměstsku

k, jak se nám oznamuje, vítána by byla též
idatura zemskéhoposlance p. Jaroše.

Na Táborsku kandidují rolníci AlfonseŠťastného, na SušickuJ. Rataje a na Budě
Šrámka proti oficielnímukandidátu

mladočeskému.

Ve skuplně měst
se kandidují:

1. Praha.StaréMěsto:p. Emanlel Ten
mer, řiditel Českoslovanské obchodní akademie
v Praze.

2. Praha, Nové Město: pan JUDr. Fr. L.
Rieger, vlastník velkostatku v Praze.

3. Praha, MaláStrana, Hradčany: Josefov,Vyšehrad, Holešovice: p. PhDr. Jam Městecký,
gymnasijní professor v Praze.

4. Boleslav Mladá, Turnov, Hradišté Mni
chovo, Bělá, Lysá, Mělník, Brandýs n. L., Roud
nice, Mšeno: p. JUDr. Karel Mattuš, vrchní
řiditel Zemské banky v Praze.

5. Hradec Králové, Jaroměř, Josefov, Hořice,
Náchod, Nové Město nad Met.: pan JUDr. Jam
Ryba, advokát a vlastník realit v Hradci Král.

7 6 Jičín, Sobotka, Dolní Bousov, Bydšov
Nový, Chlumec, Jilemnice, Lomnice, Nová Paka:
pan Framtišek Rue, majitel závodu klempíř
ského v Praze.

7. Pardubice, Holice, Choceň, Přelouč, Mýto
Vysoké, Rychnov n. Kn., Žamberk, Kostelec nad
Orlicí: pan Jiljí Jahn, školní rada v Praze,
bývalý řiditel škol realných v Pardubicích.8B
vzbouřili se poddaní pana Adama Ploskovského
z Drahonic, který na Litoměřicku sedláky
nemilosrdně utiskoval, a při němž též rytíř Da
libor z Kozojed známou úlohu hrál. Jelikož
rytíř tento pro pych svůj na popravišti skončil,
byli asi též selští účastníci odboje tohoto přísně
potrestáni.

Nerovně větší byla vzpoura sedláků na Kři
voklátsku r. 1517, kteréžto výpravy i nejvyšší
purkrabí tehdejší, pan Lev z Rožmitála, jeden
z největších utiskovatelů lidu selského, s několika
děly hradu Pražského se účastnil. Vzbouření se
dláci, jichž mnoho set sečítalo a již také střelnou
zbraní opstření byli, ustoupili sice před touto
přemocí, ale zasekali se v lesích Křivoklátských
tak pevně, že se pan purkrabí, který byl synem
švakra krále Jiřího Poděbradského, s nepořízenou
do Prshbyvrátit musil. Také na panství Kolín
ském chtěl velmož tento poddanství utužiti, tak
že sedlácí tamní do Kutné Hory a Čáslavě se
vystěhovali, kdežto na panství jeho v Kočževcí a
Hrádku sedláci jeho zbraní se chopili.

V letech 1524 a 1525 vypukla velká povstání
na panstvích nekatolických pánů hraběte Šlika
v Krušných Horách a pána Bohuslava ze
Švamberku na Zvíkovsku, kteréžto poslední se
1544 opakovalo. Sedláci byli poraženi a přísně
potrestání, načež poddanství jejich jen ještě více
otuženo bylo. Podobné selské bouře byly též
v severovýchodních Čechách. Povstání tato byla
stínem, jejž truchlé události století následujícího
předse vrhaly.
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dek, poslušnost, ctnost a věrnost stanou se věcmi
minulými . . . . tenkráte v té době temhé -..
nebude pro ně maděje jiné, leč v obnovení 8
povznesení povahy jednotlivců; nebo jen ton je
dině může býti národ zachráněn.“

Pěkné kázaníčko|
klerikál — tak jsem si pomyslel — když jsem
slova (ato přečetl. Zhtím ale na to muž, který
je od klerikálů, totiž od pravých katolíků, vzdálen
asi tak, jako konservativní protestant. „

Je to 8. Smiles a napsal tak ve svém Sspito
„Karakter“. Škoda te to nenapsal „vůdce kle
rikálů na českém východě“, to by se do toho bou
chalo. Takhle snad přece páni neukáší rozbořče
post. Kéž by uznali, že je tím český národ
v nyvějším svém stavu zrovna fotografován a vý
borně „trefen“. Vybral jsem si z této úvahy ně
kolik slov.

Předně rozkoš! Není jen rozkoš tělesná,
i duch má srou roskoš. A v čem pak záleží?
„V poznání a milování pravdy, dobra a krásna“,
řekne učenec. A já dím: Ale nestvořenou pravdou,
nejvyšším dobrem a nejdokonalejším krásnem jest
Bůu. A poznání a milování Boha, dokonalé, vni
terné sjednocení se celé naší bytnosti s Bobem
jesttážaejvyšší, nejčistší,nejdokonalejšíroskoš
ducha lidského.

A jest tato rozkoá účolem čili cílem naším
dnes? Prahne národ český po této rozkoši? Bo
hužel ve své veliké části ne-li ve své většině —
ne. Vždyťtato rozkoš ducha jest náboženství.
A to právě vydáuo jest u nás v potupu a posměch,
tak že jsou jit celó zástopy Čechů, kteří — krom
některého okamžitého dojmu citu — vůbec nábo
ženství nevykonávají. A nelze zapříti, že národ
český se stal náboženskylhostejným. Přední
záslahu o to má domaělá pochybovačská věda,
židovský liberalismus, a pak tisk a tu se lvím
podílem „Národní Listy“ A následky této
Činnosti „na národa roli dědičné“ jsou tu. Štast
ným a blaženým chce býti každý, ano přirozeností
lidskou jest k tomu každý veden, že musí chtíti
býti blaženým. A když pak vymírá v člověku zá
bava v rozkoši duchovní, hledá blaženost v ros
koši nižší, tělesné, aťjemněji nebo hruběji tělesné.
A tudíž vidím ten smutný zjev v národě našem,
že se až děsnou měrou rozšířila požívavost a zmohlo
se rozkošnictví od těch jemnějších zábav až do
nejhrubší smyslnosti dolů. Ba — jak to vidíme
u čtoucích socialistů a u intelligentních modernistů
— zásadně jest rozkoš tělesnácílemživota
Jidského. .

Bůžky! Staří Čechové a obzvláště ženské
ctívali bůžka, jenž se nazýval Pikulík. Byl prý
to bůžek dobrák, hladívaly ho a dávaly mu pod
večer kaši, kterou vždy do rána snědl. Nyní máme
živé a skutečné „Pikulíky“. Když je hladí a dá
jim trochu „kaše“ jsou hodní a dovedou chváliti
i „vlastenecké duchovenstvo“. Ale jsou u nás také
zlobozi, z nichž jde opravdu strach. Jsou to po

Vzpoura českých stavů nekatoli
ckých. která vyhozením král. místodržících s oken
bradu Pražského dne 23. května 1618 zahájena
byla, nevzbudila žádného ohlasu v lidu
selském, jená dobře vycítil, že se pá
nům jen o rozmaoožení moci jejich a
o rozšíření poddanství jedná; ba v ně.
kterých krajích vzbouřili se sedláci proti najatým
žoldnéřům stavovským, najmě Mansfeldovským
(většinou Němcům), tak že v Bechyasku a v Tá
borsku srotilo se do 4000 sedláků, kteří bíločer
vený prapor jako znak osvobození čtvrtého stavu
v čele řad svých nesli. Za vůdce zvolilí si několik
zemanů, kteří válkou taktéž o veškerý majetek
přišli a nyní k lidu se připojili. Ti zřídili povstalé
sedláky po vojensku a dobyli také čtyř děl, takže
odbojem tímto věc nekatolických stavův ve vlast
ním táboře valně ohrožena byla.

Tohoto stavům českým nepříznivého smýšlení
lidu selského umínil si císař Ferdinand IL
ihned ve prospěch svůj vykořistitť a vyslal ke
vzboufeným sedlákům v Táborsku komisaře s vlast
noručně podepsaným listem svým, v němž jim
sliboval:
: 1.)úplné osvobození od dosavad
ního poddanství,

2.)náhradu za utrpené škody daro
váním statků na panstvích nekatoli
ckých stavůva

3.)ochranu proti násilnostem sta
vovských žoldnéřův, pakliže se ke stra
něcísařské připojí.

Z tohoto císařského listu i z bouří selských

nyní takovéto povahy roznmmožají“pak běda vám.

právě mezi námi? To vidíme na novo na českém

rášto pakzplodila stran bez počtu mezi sebou se
cích. Škulečně atrannielé: vášně: zaeleflly há

pás nejen lid, ale vzdělance, že 8 mnobým vůbec
nenířeči.Cdje v jeho lístkua pakců je v jeho
proapěchbu — to je pravda. O náhledu jiného
člověka nepřemýšlí, jen potapoa, poeměchém, ter
rorismeufbhorážší odpůrce. O

Napadá mi jedna vesnická událost, jež 00
často opakovala. V každém téměř stavení jest tam
„ochránce zájmů svého pána“. Ochráncovéti ne
byli mezi sebou vždy v dobrém srozumění a dá
vali své nepřátelství hlasitě na jevo. Ale občas se
rozsuřili ještě více, a to tak velice, še je bylo
slyšeti na půl hodinycestya shluklisedo jednobo
cbumáče na návsí. Stali se z nich trhani, kteří
suřili opravdu děsně vělohní proti jednomu,
jakmile se ukázal. A ten jeden byl dobrák větší
než oni, a „vyučený“. Tázal jsem se kohosi: Co
že mají ta zvířátka rozum, že tak důsledoě všdy
vystupují proti jednomu, a to 8 takovouzařivostí?

zájmů svých pánů lidi — a máme divadlo s ná
svem: Děj se koná v království českém ke konci
devatenáctého století v novém epracování. Osoby:
Čest, pravďa,rozum,svědomitotnajeviště
nevystupují.— Hra v předplacení

Na to přijdereferát v novinách... . Oblí
bená u lidu i vzdělanců časová fraška: „Trhani“,
dává se nyní aspoň jednou za týden a vždy při
plném domě. Hra tato zaslnhuje v skutku obliby,

V nekonečný tleskot a přímo frene
tický amích propuká vždy obecenstvo, když na je
višti chtí vystoupiti vyšší snahy. Trhaninedají
jim vystoupiti a zahánějí je z jeviště. Je sice pře
svědčení mnohých, žeosoba ta vyšší i vlastenacké
snaby má, ale touž není časové. Vyšší snahy jsou
věcmi minulými, sastaralými, a proto 90 našemu
pokročilému obecenstvu nelíbí. —

Takové divadlo poskytuje nám dnes český
národ. A není naděje, že bude brzy lépe. Právé
v těchto dnech — před volbami — suří, pomlou
vají a Ihou „Národní Listy“ opravdu fanatickým
způsobemv dopisech z Hradce Králové.
Nejšlechetnější snahy nazývají se obchodem, kdežto
každý ví, že právě „Národní Listy“ a celá ta
„gregrovina“jsou obchodem.—Má-li tedy Smiles
pravdu, jest národ náš „odsouzen a zábuba jeho
nevyhoutelná.“ Žijeme v době smutné, temné.

Nezbývá nic, než aby mužové snah vyšších,
mužové poctiví nedali ge zastrašiti fanatismem tr
hanů a pro národ dále snášeli štěkot a cenění
subů saslepených jizlivců . . . . pro ubobý národ.
K tomu pak nutno přidati jest usilovnou práci
k obnovení povab. í

A nebylo snad dávno již tolik, jako dneszřejmo, že k opravdu šlechetné povaze zapotřebí
jest ojáboženství.

mohou rolníci jasné viděti, že ti mučeníci bělo
horští a jejich spojenci nebyli tak nezištní a že
se starali více o prospěch vlastní než o prospěch
vlasti a celého národa.

V nebezpečí takovém vyslali též nekatoličtí
stavové jménem svým a jménem vzdorokréle F ri
dffeha Falckého komisaře ke vzbouřeným
sedlákům, aby je pro sebe získali a povstání konec
učinili. Sedláci ukázali komisařům povstalých
stavů list císařův a prohlásili, že jen tehdáž zbraň
odloží, povolí-li jim stavové tytéž tři podmínky,
jaké jim císař nabízí. Stavovští komisaři, dohod
nuvše se s vládou v Praze, povolili sedlákům
druhé dva články (odst. 2. a 3.), kdežto| otázka
poddanství měla až po skončené válce rozřešena
býti. Dobromyslný lid selský uvěřil slibu tomuto
ku vlastní své škodě, aniž by ovšem byl k cíli
svému dospěl.

října 1620, tedy jen několik dní před bitvou na
Bílé hoře, na 7000 sedláků, kteří od zámku k
zámku táhli, všude spoustu nezměrnou spusobujíce
a majetek vrchnostenský ničíce. a

Ani porážka stavů českých oa Bílé hoře
neučinila však konec odbojům ujařmeného lidu
selského, neboť již v kvétnu 1621 vzniklo v Hra
decku velké povstáníselské, které hrozně potlačeno
bylo, přes 500 jatých sedláků bylo na místě zvě
šeno a přes 600 jiných vrženo do žalář, načež
vypálením cejchu a uřezáním nosu potrestání byli.

Ale ani tato přísnost neodstrašila sedláky od
dalších odbojů, zvláště když byli od tajně vrace
jících se exulantů šlechtických z příčin nábožen

0%,Jestli všakvětší čásť o . sádtacé tupitel
kou snáh nejšlechetnějších; Gúdou-lidále
atrannické vášně přivádějío rosum,a badouli
ua dále vládnouti bohové sobectví, pak jsme

národu.*a —oa -—

ABLně lie, a

Go 38 vykonaloKaČeském sněmu/
„-.-„! 

„ „Kdyby před zněmovaí budovou postáliborí
šicové, tedy by ani lid nevěděl, že českýsněm
zasedá “ Takse vyslovil minalý týden poslanec
Březnovský, který v slovech a manýrách nemí
vybíravý a který obyčejně zamlčí jen to, 00 neví,

ak se vyjádřil očinnosti českéhosně
mumaš,který příslušík straně která
před osmi lety slibovala vášnost če
skéóbo voěmu povznésti. „ rámus a
hanobení staročechů a klerikálůvíce netábnou a

to © „činnosti“ českého sněmu panuje téměř
bové ticho. Positivaí českému lida sku

tečně prospěšné práce byloDasněmu vy
konáno p 0.

Český sněm zahájen byl dne 28. prosince.

Nejvyšší zemký maršálekoznámil tebdy, že sněmmá vyřídit před novým rokém prozatímaý res
počet, projevil však naději, že v lednovém a
dalším zasedání vyřídí buhdá celou řada vážných
úkolů, tak aby prací sněmu přispělo se ke zdaru
vlasti a spokojenosti obecenstva. Na to byla po
slancům rozdána předloba semského výboru o sa
vedení přímých voleb ve venkovskýchob
cích. Dr. Herold al návrh, kterým žádal
zahájenídobatye státoprávní adresse Jeho
Veličenstvu. Poslanecdr. Schlesinger po
dal návrh na zavodenínárodních kartí. Dr.
Verunský podal návrh na zavedeníobomja
zyčných nárošních tabulek v Praze. Před
novým rokem byl jen prozatímný rozpočet sobválen.

Na to se český sněm sebel opětaž 26. ledna.
Již v první schůzi překvapil místodržitel hrabě
Coudenhoveo veřejnostprohlášením vlády,

vKtorém předseda ministerstva hřabě Badeniuznal:
1.)sásadu naprosté rovnoprávnosti

a rovnocennosti obou národností v krá
lovstvíčeskéma zásadu nedílnosti a jednoty
království českého a to nejen v zákon ale
i ve správě. Dále slíbil
í 2.) še předloží sněmu návrh volob
níbo řádu, spočívajícího na základě úplné opra
vedlnosti, v jejímž dechu má také zavedením ku
rií pro volby do zemského výbora, do správy
ústavů zemských a do komisí sněmovních Něm
cům zabezpečeno býti zastoupení samostatné, na
milosti české většiny nezávislé. Tento present
Němců, bude-li proveden, úplně vyváší prospěch

ských i politických podněcováni proti katolickým
vrchnostem a proti vítězné moci císařské a když
útrapy válečné zubožený lid selský nakloňovaly
k tomu, sby agitatorům těmto sluchu dopřával.
Po několika menších bouřích selských, v letech
1623 —1626 došlo působením těchto exulaotů a
protestantských kazatelů, z kterýchžto posledních
byl nejhorlivějším někdejší Čáslavský farář Matěj
Ulický, k veliké vzpouře lidu selského v Kouřim
sku, Čáslavsku,Boleslavsku a Hradecku, při čemž
opět mnobo sídel šlechtických a měst spustošeno
a vypáleno bylo. Zvláště krutě vedl si lid na Bo
Jeslavsku a Hradecku, kde v čele vzbouřenů
vystěhovalí Smil z Michalovic, Ji z Téchnic,
Adam z Hodějova a oba bratří Lvové z Rožmi
tálu stáli. Císařští generálové Waldstein a Huerta
dali popravit faráře Ulického a vůdce povstalců a
sta zajatých vzbouřenců bylo zvěšeno neb jinak
útraccna a všem ostatním, kteří se zbraní v rukou
dopadeni byli, uřezány nosy 4 uši, takže potom
v dědidách, které se byly odboje sáčastnily, nebylo
muže, který by nebyl takto zohaven býval..

Byl to poslední větší odboj lidu selského
v Čechách za války 3oti leté a ač i za válečných
běhů tehdejších ještě ve. mnobých krajích došlo
k menším vzpourám a násilnostem,nedošlood té
doby po půl století k žádné bouři selskév Čechách
více, neboť hrůzy dlouholeté války byly v násled
cích svých tak děsné, že lid selský nebyl jiš ani
schopen, aby se otrockému stavu svému Činné
vzpíral a osvobození svého z nevolnictví se zbraní
v rukou se domáhal. Lid selský byl vydán úplně
na mlost a nemilost vrchnostem, které jsouce



Čechů, pak-li opravený volební řádrozmnoží spra
vedlivé počet českých volebních okresů.

Dále pravil tenkrát hrabě Condenheve: „0
dalších krocích ke zdárnémuvybovujícímu upra
vení poměrů v království českém nelze se vládě
nynívyslovit.Vláda může opatřiti toliko
podmínky míru, k tomu jeat ochotna;
mír sám sjednati náleší stranám sl.
sněmu.“ Prohlášení toto z á: „Já, předseda
ministerstva, neslibuji vám bům nic, ale pak-li
se o Němci sami smíříte a uděláte ci vzájemné
ústupky, nebudu vám v tom brániti.“ Jelikož nám
jde hlavné o provedení státního práva. a jelikož
Němci ústy barona Scharschmieda opětně
prohlásili, že k němu nikdy neavolí, tedy prohlá
dení vládypro nás praktického mnoho neznamená.
Pak-li p. dr. Engel ku konci sněmu: opět žádá

státoprávnídebaty, tedy návrh jeho
má sloužiti mladočeským vůdcům pouze
k volební agitaci, neboť český sněm nejod
danější a nejuctivější adressu Jeho Veličenstva

" nepodá a bude hned po projednání zemského roz
skončena.Hrabě Badeni si tobo De

přeje, an mu loží na srdci především uskuteč
nění vyrovnání s Uhry a zvýšení mnohých daní.
Že mluvíme pravdu, o tom poučí čtenáře události

bliššlch dnů.
Z vávrhů na sněmě českém podaných zaslu

buje smísky návrh dr. Podlipného, dle něhož
má sněm vybídnouti vládu, aby předložila osnovu
sákona, kterým — Karlín, Smíchov, Vinohrady,
Žižkov a obce — které stavbami s Prahou sou
visejí —sloučily se v jedinou velkem obec
Prahu. Uskuteční-li se tento zákon, bude míti
s něho Praha veliký prospěch.

(V druhé čtvrti měsíce února odůvodhoval dr.
Pacák svůj návrh, kterak by u samospráv
ných úřadů a sborů mělo býti rovného

e návrh p. Schwarue, aby postaráno bylo o
proníkavoa změnu zákona chudiaského

ví k účinkům opraveného zákona o domov
ském právu. Nechceme mičením pominonti návrh
poslanceFormánka, abyk úlevé bídy vkrajích
pohromami stíšených povolena byla pomoe z pro

středků zemských. NávrhJřento se ovšemdělá, nežli prakticky provádí a proto při dnešn
neutěšeném stavu zemských financí vlastně bez
úspěšný bude. Pouhbýmopakováním po sedm let
jsou návrh MUDra. Dvořáka, aby opraven byl
zákon ©slušbé zdravotní. návrh Bartá
kův, aby zřízenbyl zemský ústav pojlšťo
vaeí s pojišťoránímpovinným,a Eppingrův,
ne zrušení školního platu.

Úiníce takové nárrby, vědí poslanci jiš pře
dem, še se ve sněmu neprojednají; jejich odů
vodňováví jest tedy zbytečným mlácením slámy, a
čas, zmařený podobným mluvením, jest ztracen
pro práce plodnější. Naše zásada jest, lepší je
učiniti a plovésti návrh jediný, než učiniti návrhů
dva neb tři taciy a neprovósti žádný. Český sněm
čítá 242 poslanů; zabere-li tedy jednání takového
mávrbupoem letkaždoročně jen tři dny,časa
tedy diety poslanců, úředníků, stenografů pohltí za
ten čas přes 60.000 slatýeh: Vyhodittakové peníze
sa nic, to jest trochu drahé a proto by se. měl
každý poslanec, který činí sočmu návrhy, o nicbá
jiá předem vi, že se neprovedou trochu přiskříp
nouti.Za sumu 50000 zlatých dala by se
v městečkácha na vesnicích zaříditcelá
kopa zimních škol hospodářskýcha ře
mesinických pokračovacích. Národ by se aspoň
poučil a vydělal by peníze na jeho vadělání vy
saložené Ba jiné straně.

V druhé čtvrti měsíce února byly sice d

s velké části původu cizího, neměly k lidu české.
mu více lásky, nežli strůjci českého povstání, kteří

svou erozránon český národ do tolika běd byliuvrb
Ve válce 3otileté katolický Španěl, Valon a

Němec dávali českému lidu stejaě cítit bratrskou
svou pěst jako protestantský Frank, Sas, Brani
borec a Švéd, vedený z velké části od protestant
ských Čechů.

Osobní brsbivost pol:tických šplbavců hrála
tu vetší úlohu, než cokoliv jiného. Nejedná tedy
spravedlivé, kdo činí katolické kněžstvo zodpověd
vým za Bílou horu, za popravu staroměstskou a

- za pozdější vraždění a vyhlazování národa. Kato
lčtí kněží bouří téch nevyvolali, ale někdo jiný.

: Ostatková silhouetta.
První ples...

. Víte, CO znamená to mladé, snivé dívčí duši,
jež bledí ještě na ten svét jako mladé ptáče,
jemuž ješté křídelka nenarostla, a jež přec juž ns
tabuje zobáček přes okraj hnízda a oedočkavé

"své právě rozlilo. —
Vám však marně líčíti, pochopíte:

třesete hlavou, U opci POpojivný úsmév zatrhá vám na

nání,——
Ach vy muži, jské to máte srdce, —dovedetecítit?—a má
Konečně.—

se jednalo o návrzích ohledně sříšsení národ
Bích kurii k volbámdo zemského výboru,
do komisí, do ředitelstev semských
ústavů, a jednak dvojjazyčnosti nárožních uHč
ních tabalek v Praze. . Výsledekjednání, jehož
z české strany se účastnili hlavné poslanci dr.
Kaizl a dr. Engel, jest ovšem roven nulle.
Návrhy se totiž na několik let uloží do archivů.

Praktičtější bylo jednání o vystavení něko“lika lokálních drah, jimž zabozpečena zem“
ská podpora a uskutečněnízákona o vyjmutí
šelezničných dpisů zomské banky be
všech přirážek.

Návrhy, které so na zemském sněmu každo
ročně opakují, odůvodňují, neprovedou a ad acta
odloží, ty nepovažujeme za prácí, ale považujeme
je za maření drahého času.

Mimozemský rozpočet, neprojednásněm
v této kam asi nic více. Čtenářetvo nám asi
odpustí, pak-lijsme pomlčeli o řečech, které mlu
veny byly pouze ze sněmovny oknem ven, aby
pánům kandidátům na dalších šest let pojistily
mandát a voliče.

Můželi míti kdos letošníhosasodáníradost
tedy jsou to industriální učitelky. Jsou jim aspoň
trocha platy upraveny.BAE

Spolek katolických učitelů,

19) Co jsme + úrazeo „Jednotě katolických
učitelů“ v „Obnově“ dne 20. ledna t. r. přislíbili,

úplnili jsme; návrh stanov jest rozeslán po všech
diecésích. Za to nepřátelské nám listy podago
gické i nepedagogické vrhly se zuřivě na tento
katolický podnik, vytýkajíce nám úmysly, kterých
jsmo nikdy neměli. Najmě N. L. nápisem
„Agitace pro kat. spolek učitelský“ zuří a mávají
mečem válečným, ale jen do větru. Praví, „že
děje se v celé diecesi naší duchovenstvrem veliký
nátlak na učitelstro, aby vstupovalo do nového

kat. spolku, který má býti vlastně fliálkou německého zdťužení učitelstva kat. ve Vídni. Učí
telstvo mělo by rozhodně opříti se takovému ter
rorismu . . .“ Nepíšeme tyto řádky, jako bychom

náhledu přivésti, toť by Da práce marná —proti hlouposti marně bojují bozi.Avšak čtenářům
našim chceme věc vysvětliti. :

Jaký nátlak — terrorismus činí naše dacho
venstvo na učitelstvo? ©Voláme, sveme wčitelstvo
naše katolické k sdružení katolickému dle hesla:
„Svoji k svému“; toto heslo N. L. platí všude,
Jen u věci katolické nemá platnosti — to je ts
svobodomyslnost N. L.? A ten nátlak spočívá
v tom, že návrh stanov rozeslán jest na fary, aby
správcové duchovní rozdali je školám ve své far
nosti, a vyzvali učitelstvo katolické, aby o tom
návrhu stanov třeba v konferenci uvažovalo, a
za dobré-li a prospěšné uzná, aby ku opolku při
stoupilo — beze všeho nátlaku; neboťspolekkat.
učitelů nátlakem — terrorismem sbubnovaný málo
—banic ( našíkatolickévěcí.Žeten
spolek nebude žádnou filiálkou německého zdru
šení učitelů kat. ve Vídni, přesvědčí se N. L.
2 řádků následujících; jen ještě k upokojení roze
chvěného mozku N. L, a abychom jejich drzou
lež vyvrátili, dodáváme, že k agitaci své nepotře
bovali jsme žádného fondu učitelského; naše kat.
polit. tiskové Družstvo převzalo přípravné práce

Sál stápěl veškeru svou nachovou nádheru
v tisíci plamenů, a květinové gyrlandy dýchaly
v to npojnou vůní. —

Měla krásné, bílé atlasové šaty, bílé atlasové
střevíčky, bílou růži v světle lesknoucím se bo
batém vlase, Šcíhlé tělo spjsto blankytnou stuhou
letélo z náruče do náruče ...

Byla šťastna:
Nadra jemninkou krajkou zastřena vlnila se

vášnivě, jakby tu duší svoji sléti chtěla vstříc
proudu divokého kvapíku — —

A tiskla se v náruč konečně tomu, po kterém
práhlo srdce její.

A byla šťastna, tak šťastna — —
Cítila na tváři své ten jeho dech vášní sá

lející a buchot srdce jeho hnal jí krev do hlavy,
k mozku, myšlénka za myšlénkou kmitela se tam,
jak ty tony budby dráždivé — — a jedna druhá
krásnější... P.

V zále již dusno. Vyšla na chodbu opírajíc
se v rámě svého drahého.

Ostrý chlad ovanul rozpálenou tvář, na obeň
( však, jenž v srdci jí sálal, nestačil.

Již mněla se býti na vždy po boku toho,
jejž vysnila si duše její, a štěstí, jejž budoucno

| jí chystá, nad ráj blažší ...
Vždyť dotkly se již rty jeho, na nichž chvěl

se oheň nedočkavosti, růměnná tváře její, po níž
rozlil se půvab, jímž planou vrcholky hor,s nimiž
loučí se slunka zapadající a z téch žhavých rtů
splynula slova tichounká, leč v srdci to zabouřilo
a ňadra zavinila se, jako když na moři vichr
největší: .

k založení Jednoty kat. učitelů, a ze svých člen
ských (kněžských) příspěvků zapravilo nákjad sa
tisk několika tisíc exemplářů „návrhu stanov“, a
iných výloh agitačních při tom neaí. Či měli
ychomsnad Spíše své uspořené příspěvky členské

věnovati na agitaci pro věc N. L. „svatou“, aneb
dokonce pro věc sociál. demokratů, těchto ne

vděčný synů a odchovanců N. Listů?avní výtka, zakládání Jednoty kat. učitelů
Ješt ta, že prý klerikálové domáhají se tímto
spolkem panovačnosti, že chtějí se zmocniti školy
a učitelstvo ujařmiti. Bláhovci! Ani ve snu nám
nevapadlo chtíti panovati ve škole za nynějších
poměrů a zákonů, pravím panovati mnohým ny
nějším učitelům, kteří na mnoze jakoby ani kře
stany nebyli, neřku-li katolíky, kteří zuří proti
škole náboženské vůbec, jako by ani zákona škol
ního nebylo, jenž v $ 1. nařizuje, že učitelové
mají dítky vésti a vychovávati k mravnosti a zbo
žnosti. Když nevěříte nám knězstvu podřízenému,
kteří z hloubí srdce svého jsme o tom přesvěd
čeni, věřte aspoň rakouskému veškerému episko
pátu, který veřejně ve svém pastýřském listu v mé
síci lednu t. r. vydaném a lidu katolickému ve
všech chrámech předčítaném zajisté lbáti nemohl,
když tvrdil: „Ovšem že se nám bude nesprave
dlivé vyčítati, že tento požadavek (o náboženské
škole) činíme z ješitné panovačnosti, že bychom
rádi zavedli krutou samovládu církve nad školou
anebo docelu jařmem otrockým sepjali stav uči
telský: o nikterak, my netoušíme po tomto cíli,
my máme jen jeden cíl na očích: spásu vašich
dítek, a proto pro vás žádáme katolických škol
a katolických učitelů“.

Dále přeblížejí kritikové spolkovýchstano v
že rozeslán jest jen návrh stanov, o kterém jsme
veřejně pravili a zde opakujeme, že svolá se po
nějaké době prvá schůze ustavující, která přijme
třebas S žádoucími sménami stanovy a 0 jejich
schválení se postará. Dálev tom provoláníprosíme
předem pp. katechety, učitele a slečny učitelky,
aby obdržené stanovy třeba v domácích svých
konferencích prozkoumali, uvážili a na možné žá
doucí změny upozornili a potom se v brzku roz
bodli státi se členy spolku, a připojili jsme ktéto
prosbě zároveň ochotu, že veškeré přípisy, dotazy
a žádoucí vysvětlení milerádi podáme a přiblášky
přijímáme. Dlotoho jest tedy veškerá ostrá kritika
nevčasná, bezpředmětná, poněvadž rozeslaný navrh
stanov mohou přistouplí členové učitelští dte vůle
své směniti, doplniti a zdokonaliti.

Byvše upozorněni na některé věci v návrbu
stanov snad nevhodné, vysvětlíme milerádi, jak to
bylo míněno, aby nám porosuměno bylo.

V $ 10. návrhu stanov „považuje 85 člen za
vystouplého, jenž by ani schůzí občasných a hro
mad valných třikrát za sebou des omluvy 80 ne
sáčastnil.“ Samo sebou se rozumí, že tento odsta
vec dle libovůle změniti se může; míněno to bylo
takto: valná hromada děje se jednou do roka a
to v době prázdnin dle $ 12. Kdyby člen byl
velice vzdálen sídla Jednoty, měli jeme za to, žé
v prázdninách, kdy tak rádi si učitelové oddechne“
me, nějakou cestu, výlet konáme, abychom jiné
krajiny a lidi poznali, přec ve3 rocích jeduou by
do valné hromady rád zavítal, aby se s kolegy
sešel a poznal, spřátelil a pobavil. K tomu ještě
dle $ 8. správa Jednoty určuje místo všech schůzí
vůbec: mohla by tedy valná hromada po přání
členů té které krajiny neb diecéze odbývati 8e
pokaždé na místé jiném, aby byla přístupnnu pro
dlením roků všem členům, aby jednou ti, podraké
jiní členové měli schůzi blíže; o tom by mobla
valná hromada rozhodovati vždy na celý rok na
před. A kdyby přec ani ve třeca rocích člen anim o 5n

-Mám tebe ráda — ráda z toho srdce
celého=

A juž spočinula její melá, rozkošná hlava
na hrudi jeho — přitiskl ji více, až srdce slyšela
se navzájem, sklonil ústa svá ma vlasy její k po
libku — — nábodou dotek! se růže — — při
voněl — — nevoněla,

Bylo po plese. Zahalena těžkým plaidem opí
rajíc se o rámě jeho ubírala se k domovu nesouc
sm v srdci mladou svoji lásku .

Šli kol chrámu, kdež volal kněz žehnající
čela věřících popelem z ratolestí kdysi zelených:

=Momento homo, guia pulvis'es, et in pul
vere reverterisl«

Neslyšela, nechápala. ©
Dnes přála si raděj. bv celý svět s ní jásal,

by slavíci a skřivánci vrátili se již s dalekého

blahem...
Juž sedí doma u vybřátého krbu a aestry,

cosi dráždilo ji v krku, odkašlela do bělostného
šátečka; a na půdě bílé objevila se skyrna .—
barva jiná — červená — — — kreř..

A když na jaře vrálili se elavíci a skřivánci
z dalekého jihu, usedli si na nové nasypaný rov,
na větvičcevrby smuteční a zazpívali... Svatební?

»=Momentohomo... .«
- . Kard.

o$> Robo.
hd



sáčastaiti nemohl, vědyť to spraví 9
by korespondenčnímlístkem, se omluvil.

Jisý dotaztýká seg 17. o rosejítí se epolku
— ovšem doufejme, že se tak nestane — kdyby
ne spolek rozešel, kona má připadnenti spolkové
jmění? Poukasujeme zde ma S 18. odstavec 7.,
$w valná hromada o tom roshoduje, komu zbylé
jmění hotové i inventářní odevzdáno býti má, že
tedy v tomto směru je na to pamatováno a dodá
váme k tomu, že by mohlo ustanovení odstavce7,
$ 18. přeloženo býti na konec $ 17.

Nejsávabnější výtkou jest však to, co uveřěj
nila „Obnova“ ve svém čísle dne 26. února t. r.
a to: „Proti spolku katol. učitelů vyhodily N. L
jakožto hlavní trumf tvrzení, šese fwjedná vlastně
Jen o podrušný německé centrální družiny
katol. učitelů veVídní; nebofprý kašdý člennaší
Jednoty jest sároveň -členem drušiny katol. učitelů
ve Vídni. Dobře připomíná „Obnova“ „N. Listům“,
aby se vlastních strašáků příště neděsily, že je
pouse sávrh stanov, zpracovanýdle vzora stanov
spolku katol. učitelů ve Voralbersku, z něhož si
naši učitelové čeští mohou vybrati, co pro zemské
a národní potřeby bude se jim zdáti nejvhodněj
ším.“ Stímto náhledem „Obnovy“ záplna soublasíce
opakujeme, co jeme jíž s vrchu uvedli, še jest
te pomuzenávrh stamov, a ku potěše(7) N.
L. prozrazujeme, že tvoří se fento spolek náš
celé královsívi České— neboli korunu svatov 
skou (ač li N. L. ještě na ni něco drží?); neboť
Dejen po Čechách, ale i na Morava a do Slezska
zaslány jsouna výslovné přání a požádání tamních
katolických učitelů světských i duchovních stanovy
s vroucím přáním a slibem, že itampodobnýopo
lek utvofí, a že potom srasí se spolkové kaf. uči
telů český, moravský a slesský vjeden ústřední spo
lek, který by soelou váhou katolického učitelstva
koruny svatováclavské vystupoval ve vášných a

pekýcÁ otáskáchvychovatelských,-hmotnýcha mrav
Přes to však chceme vysvětlití, proč připo

jil překladatel v dobrém úmyslu k návrhu stanov
NZvláštní uetsnovení“ o poměra Jednoty katol.
včitelů pro království České k Družině kat. uči
telů pro celé Rakousko. Předem upozorňujeme,že
ve „zvláštním ustanovení“ pravíme: „Protož k
těmto stanovám Jednoty kat. učitelů pro království
České připojuje ee zvláštní ustanovení, aby Jed
notatatope případémohlasepřipojitísvého
času k dražině kat. učitetů Rukouska. Rozumí
tomu N. L., co to znamená „po případě“ a „mo
hla“? Je zde reč o nějakém nucení, „musu“?
Lze x toho odvosovati ten amysl, že naše Jednota
má býti podružným spolkem německé družiny ra=
kouské? To je slomyslné překrucování, v čemž
ovšem N. L se výborně vyznají. Nechceme svě
tový ten žarnál, jehož hvězdajiž bledne a zapadá,
poučovatí, vímeť, že zvláště od klerikálů ného
poučení nepřijme — snad spíše od pastorů! Jen
svým milým lům chceme uvésti na mysl, jak
jeme tento odstavecve Vorariberských stanovách
pochopili a proč k našemu návrhu stanov ho při

dle nedávného vyjádření ministrova ovšem ne,

udržeti, kdyby sebe více mládež v mravnosti a
zbožnosti klesala — to je liberální?! avšak ne
budet nymější vláda věčně živa, vlády odcházejí,
ale národové zůstávají) méně liberální, řekněme
vláda spravedlivá, katoliská chtěla by vybověti
přání 96 procentám katolíků říše rakouské a
opraviti a směniti nynější školské zákony ve pros
pěch mravné a náboženské výchovy mládeže; že
tento případ se dostaví, nepochybujeme ani dost
málo ať dříve neb později, zvláště budou li mnozí
učitelé proti všemu božskému přikázání, jak slo
vem tak písem na dále tak vspírati se a ve
svóm liberálním duchu mládež vychovávati, jak
až dosud činí a různé tv polepšovay a kárné

Jou mládeží naplňovati, aneb dokonce budou-li
svou liberálnost stapňovati až k sociální demo
kracii, s kterou, jak bohužel s veřejných listů se
dovídáme, při nedávných volbách do
mnoha místech drželi a volili, tať případ shora
uvedený jen se uspíšil A v tomto případě bude
na čase, aby spolky kat. učitelů pozvedly hlasu
svého jako jeden muž, a vládě činily návrhy ze
své zkušenosti, po svém přesvědčení, jak by me
zery nynějších školských zákonů doplněny, ne
srovnalosti a protivy vyrovnány a vůbec sákony
upraveny býti měly, aby škola skutečně a spole

vě vychovávala dorost občanů řádných. Při této
akci ovšem tím větší bude míti váhu blas a rada
učitelských spolků, čím více těvhto bude, čím více
se jich spojí a jednomyslně jednati budou A ta
již musíme všem nynějším odpůrcům náboženské
škely veřejně vyznati, že tehdáž bude vlee platiti
hlas a rada ků učitelů kafolických, nežli všech
těch Badčí a Komeoskýchliberalismem dokonára
jícím prostoupených, které nemají pr+ církev, ná
boženetvía kměžetvonicnež potuďu a zlehčování,
čímž velkým dílem přispěli k poměrům velmi
omutoým, jak se nám objevily při bouřlivýchvol
bách do V. kurie, při nichž největší hlnk tropili
výrostkové škole sotva odros lí. Z této příčin
tedy, až by nadešel případ abora vylíčevý,moll
by svého času spolkové kat. učitelů v království
Českém, na Moravě a re Slezsku s družinou kat. |

obléBekouskospojili se
hde

ndiodanečnílo 0dáleňémuode kalichu—tat„ ale o důlešiteu věc hatolšokou — tohě
o školuca vý nábošenskou.Při tom „sv

ustanovení“v odstavci2. s0 ještě V
poé že v případuspojeníse 8 iskou Jodnola naše podrží naprosleu samosiní
nest v celém rossahu svých stenov a Že nezávisí
(odet. 6.) od trvání drušiny rakouské, t j. kdyby
se družine rakouská rozešla, naše Jednota samo
statnětrvádále—takto bylomíněno,a prosíme,
aby to též tak pochopeno bylo. Také v této věci
rozhodnou však učitelé dle nejlepšího vědomí a
svědomí sami. Tak trumf N. L. nepřebil naše
trumfy!

Ku konci pronášíme prosbu: Jelikož návrh
stanov jest rozeslán (do Prahy zašleme dle přání
ještě několik set exemplářů, jakož i do Badějovic)
a jak máme za to, že bylo nám porozuměno, še
návrh stanov má býti všestranně uvářen a dle
potřeby změněn, jest již na čase, aby děly se
přihlášky, abychom mobli svolati ustavující schůzi.
Nejpříhodnější doba pro echézi, aby 80jí snáze
moh! každý zůčastniti, byla by v „třetí svátek,
totiž úterý velikonoční; kdyby však tato lhůta
sdála se krátkou, tedy úterý svatodašní a to do
poledue, aby zase odpoledními vlaky z Králové
Hradce účastníci se mohli dostati do svého do
mova. Přání a mínění buďtežv brzku o tom osná
mena farnímu úřadu v Mikelovicích p. Pardubice.

Zdař Běh! i

Zemský rozpočet.
Celá spotřeba zemská ma rek 1897 obnáší

l
š u

s)., takže se jeví schodek 17,078.800 sl. K úhradě
jeho jest potřeba buď šestimilionové zemské půjčky,

anebo zvýšení zemské přirážky o dalších 7 proc., t.j.O svýšení z 39 na 46 proc. Snese takovéto stálé zvý
šování náš rolník a řemeslník? Od r. t886—1807 zvý
šila se potřeba zemská téměř o 10 milionů. A přece
v tomto zasedání učinili někteří poslanci mladočeští

bin na př. na zrušení školného platu, jichž provedení by stálo zemi nové dva miliony slatých.
Páni ancí chtějí tedy uvalit nové břemeno
jen na rolníka, šivnostníka a majitele domů, kteří

přirášky latí. Není rosamno, činí-li poslanec pouzevůli oblibě u jednotlivých stavů é návrhy, aniš
byse zároveňpostaral oto, odkud brátina jejích
uskutečnění peníse.

Popatřme ale jiš podrobněji na rospočet krá
Jovství českého.

Potřeba reku 1886 činila reku 1897:
Zemský sněm 85.961 sl. 166.110 gl
semská správa 394.917 , 508.038 ,„
Arch. zem. a děj. 14.080 ,„ 36.600 „Hospodář.polníesadební43.180„ 53.213,

Zemědělství 171.239 , 729.689 ,
K účelům zdravotním 1,096.687 |, 1,174.160 ,

„ | humanitním 1,523.500 , 2,130.886|,
, vyučovacím 4,299.101 |, 9,866.805 |,
„ Uměleckým| 299.861 |, 309.973 „
„o bezpečnosti | 817.710 , 636.914 ,
„ | Vojenským| 194.014|, 190.200,„
„ Veřejnýchstaveb 457.020 , 1,804.567 |,

Pense. 102.209 „ 144.663 ,
Dluh semský 201.618 780.080 „

Celkem 8,060.066 sl. 18,448666al.
Jak patrno, nejvíce vzrostly výdaje stavební,

humanitní a školské. Zvláště v tomto obora
číslice dosáhla veliké výše, takže zabírá polorici všech
vydání semských. To je zajisté na povášenou.

Výnos přímých daní v království českém byl
v P. 1895 tento:
Daň pozemková 11,517.998 zlatých
daň činžovní 8,184.165. |,
daň domovní třídní 1,403.793 |,
daň výdělková 8,442.304.
daž s příjmů 7,011.860

Celkem 51,66V.6x4 zlatých
V generální debatě pustil se v pátek do roz

bora semakých financí dr. Feřt poněkud důkladněji.Němec dr. Schlickernavrhl úepory, aniž by je byl
blíže nasnačil.

Další řečník hrabě Buguey v první polovině
řeči své hájil minoritní návrh komise vé, aby
totiž půjčkeu opatřeno bylo pouze to, čehozapotřebí
na instituce nové, z nichž užitek bude míti generace
příští, všechna vydání zařaděná v rubrice potřeb
řádných, aby opatřena byla zvýšením přirážek. Není

prý aspravedlivo, by pokolenía hradilo to,co bylo na užitek generaci soudobé. Také tento řečník.
bohušel nevěděl nic jiného než nmavrhovati. aby —
žebrák země, jež s mošnou potuluje se po zemi a
sbírá na svou chudičkou existenci — spořila.

Rozpočtová komise prý se ne všdy řídila duchem
rozumné spořivosti. Druhou čásť řeči své věnoval pan
hrabě Buguoy hlavně národnostnímu amíru.

Další řečníciŠtěpán Richter, dr. Baxa, dr.
Reininger, de. Kramář, dr. Fournier a H.
Janda mluvili více o politice a agitaci k volbám,

neš-li onápravě tsemakých financi. Ku“ vě pak hrabě Vojtěch Bchoón

d če Sirena prag < jsvé dobrodiní jen za jistých podmínek jen
se hlásí k jejím ám. K tomu odpovídáme a mohu
to dokásati stanovami všech dobročinných spolků, že

veškery tyto spolky vždycky a za všech podmínek
prokasují dobrodiní těm, kteří jich bují, nehleíce při tom nikterak k jeho vyzn Žesvědčení.
Na ostatní vývodyodpovím při jiné tosti.

ní spravodaj dr. Fořt vadal se alo
načešaněmse usnesl,ševejdevpodrobnéjednání

an

e rospočtu, ktoré „vyjánílovětší část cobotují

L První kapitolu tvoří „semský sněm“, jej
řádnépoložka obnáší v 156.610slov kN
100 zl. a jejíš vyřísení jest následující: .

Poslancům, kteřínemají stálého bydliště v Praga

a předměstíchjejich, sv zšuje se počínaje sněmovním rokem 1096-7dieta s pětí naosm
sletých jako náhrada hotových spojenýh ©

bytn v Prase na dobu í. Poslan
náleží pouse náhrada skutečných nákladů ce

stovních s vyloučením likvidace cestovného. Zemskývýborsevyzývá,byustanovilprovidla,jakse mají
každému jednotlivému poslanci vyměřovatináklady
cestovní jemu náležející. Pro vyměřování to platí ak
sady ustanovené usnesaním sněmovním ze dno 17.

Hm 1882; při jízdy na šeleznici mají00vsíti sa ad sasby rychlovlakův a pěl
povosem jísdné sa kilometr dle určité ceny.

Rolnický poslanec A. Šťastný žádal, aby sněm
nebyl stále uzavírán, ale aby pouze odročovám,
tak aby 00 opakování formalit vymechalo a získalo
více času ne uskutečnění potřeb obyvatelstva. Dále

vyíkal že se poslancive sněmu více béví, než-liy posorně sledovali jednání. * 
Pravil: Tato sněmovnazdé se mi místempro

volnou kratochvíli, neboť zatím co národ venku sténá,
poslancizde jenom mepřetršitěce baví a obveselujía

přenáší sem mnobdy i celý komfort domácí xpsaní svým ženám (Hlučná veselost v celá síni).
sa to, žepovinnostíposlancůjestmíti bedlivézření
ke všemu, oč se zde jedná, jelikož za tím účelem a
nejiným byli sem lidem vysláni. Jeme-li jiš odjinnd
obmezováni, sami se máme ň přičiniti, abychom
sezení svých používalivýhradně k tomu, k čemu jeoe
ustanovena.Zdetaké, věru,jedna=příčin,pročsa

sedání sněmovní vykazují se tak malýmZapomLetosnapř.mohlosevyříditsa14dní,co0
vyřídilo za šest neděl. Útyřineděle byly jeme sdo
tedy zcela sbytečné. Pak ve nemošno divit, še stojíme
moc peněz a málo konáme pro zájmy lidu.

2. Zemská apráva stojí 408.038 sl. a uhrade
při této kapitole pouze 901.403 si.

Poslanec Šťastný praví, še alačování členství
semského výboru s mandátemdo říšské rady nemá
možno. Nelzeť sastávati povinností členy zemakého
výboru a říšského mandátu. O tom avědčí semské
naše zřízení, které předpisuje, že člen zemského vý

boru musí vřáloti v Prase. Nelsetedy připustiti,abybydlil ve Vídni. Také návrhy, aby členů zem
ského výboru byl rozmnožen, do a) na

místě vyžaduje celého člověka. Vedleteho stě
šaje ci řečník, še placemí polní kazatelé a řiditelé
semských h ých škol tráví celé mězíce ne
říšské radě. Jedním tělem může býti člověk pouze na
jednom místě. (Veselost.) Takové poměry hraničí skoro
až na korrupci. Tento nešvar nemůže přece potrvati.
Navrhuje proto resoluci, kterou sněmu 6eakládá, aby
uvažoval o tom, nepřekášísli řádné vykonávání man
dátu říšského poslance vykonávání povinností spoje

DYiditelo mmenakéhospodářskédob Peby vvé doba řiditele školy, . obro
sdání o tompodal v příštímsasedání js příhodnými

orováéna a proto 08 o ní nejednalo.
P Ovšem,pánové K. Adámek, Dr. Herold, Dr.
Grégr, Dr. Engel, Purkhard patří také kvfcená

hodnostářům s proto se mlčí.sobně placeným
a to ochválena 3. sem. Má

sl., úhrada 300 sl.
Pak schválena 6.. kapitolazemské hospodářství

Í, sadební týkající se hlavněhosp. dvora a král.
bory 1, Pubončí. otřeba činí 52.918 ai., úhradapak94.057 ul.

V sobotu večer se jednalo o 6. kapitole sem

ského rospočin, jednající o zemědělství, která vykasaje v potře a to: zemědělská rada pro
království české 198172zl., vyšší hospodář.
ské ústavy50.300si., střední hospodářské školy
80.897 zl, rolnické školy 64.770 sl., pomole
gický ústav v Troji 38.652al, vinařské čkoly
6650 sl. simní školy 823.340sl., pokračovací
školy hospodářské 250)sl, hoapodyňské o
mlékařské školy 14.050sl., zemědělské oddě

lení při vysokých školách technických +Prase 7080 sl., podkovářská škola v
476zl., nadace2680sl., meliorační účely 178.780
sl., růsné účely semědělaké 81.580zl., podpe
ry jednotém a obcím 26.03!sl., nákladna rešií
3650 sl., podporysa příčinou neúrody před 4 roky
100.000 sl., celkem 795.154 al.a vů seměděl
ská rada pro království české 21.180 sl., vyšší hospo
dářské ústavy 4666 sl, pomologický ústav v Troji
14.260 zl., ě vky kuratoria škol
18.470 sl., aktivní ky 1.8857 sl., pokuty 1490 sl.,
roaličné příjmy 1.799 zl., úhrmem 68.101 ul.

Urážíme-li, že vyšší a střední hospodářské školy
vychovávají vlastně jen v úřednictto,
rolnické školy pak £ 90 aproc. meašíúředničkya
šaťáře,tedyve hvzdělánísamýchrolaíků by
bylo,aby semě věnovala vícena zimní a po
kračovací hospodářské školy, neboťty od
chovají nejvíce skutečných rolníků.

Poslanec Pišera = Barchova obrátil pozornost
sněmuna stále so ujícípotřebusemskoapro
účely zemědělské, amínil se ovzrůstu návětěvy střed
ních škol a o klesání návštěvy škol

kračovacích a dotknuv se marnýchanah, aby vláda

byte pobazta k ustavení semědělských stolic při vysokých technických šzolách prafekých, pronesl náhled,
že mesbade království jiného, nežlipostarati se o zří
zenízemědělskéakademieasice výhradněs českým
jazykem vyučovacím.

Poslanec Jareš obšírně líčil nymější

AD DŘLA l P
y nepřistapovali ma

Fn sorární sáesdy codo vyžisenírakogsko-uberakéhovyrovnání,nežlinajakýchsebylusneslověmčeské
ho královatví.

MezitímDr. Vašatýsnažilseochnátipodploy

v
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správu sněmuA prvé vůbecnebyls
Dr. pašstý niajednatibojovníka se naše státní právo,

si pro s0be har akcí před volbami saj to byličinili poslancimladočeštír.
S reš0: 1801, aby před veřejnostístaročechy ob
rinili, Še tito ma uekutočnění státního práva zapomí
jí. Z Ikostejnosti k našemu státnímu oprava chtěl
uvědčiti Dr. Vašatýteď mladočeské poslance, kterým
jd té doby, co ae těší přízni hraběte Badeniho, ne
tapadlo, aby prováděli státoprávní akci, kterou uznal
Jr. Herold r. 1891 na ten čas sám sa nemožnou.

Mladočeští poslanci, kteří odepřeli
Je.Vašetému podporovatistátoprávní akci
„kteří tedy ve smyelu jejích šalob sr. 1809
—1891české státní právo sapřeli, postřehli
jned nesnáze a rozpaky, do jakých by je poslanec
Ťašatý uvedli, a proto se do toho rychle vložil snámý
loktor Kašička, jak si někdyp. Dr.Eogel sám
ká, a honem se tázal předsedu adresní komise kní
lete Ferdinaada Lobkovice, pročk udivení jejich
losad adresní komisi neavolal, a sda-li chosekomisi
eště před odročením sněmu svolat.

Škoda, přeškoda še p. Dr. Engel a po
plamcimladočeští jsou teprve na konci
tasedání udiveni sad tím a že docela zapomněli

za české státní prévo v době, NOTsněm následkemporad komisí neměl co dělat. Tehdy přece mohl o
státoprávní akci jednat, vědyť páni poslanci mají své
fečí z r. 1889. a 1801. bez toho ještě v šuplíku scho
vány. Pak-li vášně na adressní debatě trvají, nuže,
ať odročí vyřízení semakého rospočtu v třetím čtení

ně do vyřísení trůnní adressy; Vynalt si to přecemobou,ovšem — pak-li se nebojí nemilosti
pana hraběte Badenihol .

V pondělním sezení vyřídil sněm kapitolu 6.
k účelům zdravotním, která vykazojepotřebu
ne nemocnice 1,101.930zl, náklad na očkování

57.840al., pod zdravotním obvodům„00 Reí v cboré očiea 3.290 si., tedy

nea VR7E190l. ana to je úhrada 3.000zi. Sou
řesně 00 jednalo © 7. kapitolek účelům humanním,
která obsahuje v potřebě a sice: zemská porod
nice 122.194sl., zemský nalesinec 446.162zl.
pemeký blárinec v Praze 876.789 zl., hospodářství
ústavu ve Slupech 39.631 sl., memský blázinec v Kos
monozích 176.768 al., semský blázinec v Dobřanech
880.746 zl., hos tví ústava v Dobřanech 8166
si.. semský blázinec v Opořanech 74.401 al., semský
blázi v Horních Beřkovících 84.476 zlatých, cho

nalesinec v jiných Krovokgl zlatých,ústa s 8060 slatých, vy pro hlucho
němé 28.410alat., chorobnice8600zlatých, jiné ústav
a spolky7455 slatých, tedy úhrnem 2;128 678 zlatýc
v úhradě a sice zemská porodnice 68.088 zlatých,
semský nalesinoc 31.603 zl., zemský blázinec v Prase
186.503 zl., hospodářství v Slupech 34.080 zlatých,
semský blázinec v Kosmonosích 8000 si., zemský blá
sinec v Dobřanech 50.618 sl., h ústavu v
Dobřanech 11.726 si, semský blázinec v Opořenech
3790 zl., zemský blázinec v HorníchBeřkovicích 4370
sl., náhrady nákladu humanitních 8000 zl., dohroma
dy 341.389 sl.

Na řadě byla déle kapitola oamá zavírající po
lošky „k účelům vyučovacím a vedělávacím“, které
ee jeví v potřeběa to na národní školy k úče
ům vyučovacím 9,950.993zl., školy soukromé s

vem veřejností 42.400 sl., vychovatelny 11.000 sl.,
ní školy 20.000 sl., ústavy cvičné 6.005 zl., mu

král. čes. 70.207 sl., k účelům vědeckým 51.400
„ k účelům živnostenským a průmyslovým 272.200
.„ celkem tedy 10,055.105 sl., a v úhradě a tb školní

gřťapěrky200.000 sl úrtavy oričné170 Al. amopenmABO
Politický přehled.

Na Moravě byli v úterý zvoleni v
kurii: Na Ubersko-Hradišťku farář dr. Bto
348 bl. proti lidovci Vránovi. Při prvaí volbě do
stal socialista Havíř 58 hlasů, lidovec Vrána 121,
učitel Krbášek 99 « aárodní kandidát Vaníček 85
hlasů. — Na Olomoucku-Ostrarsku zvolen noci
alista Berger. Při první volbě dostal Čech Parma
228, socialista Berger 228, Némec Glásel 313
hlasů. Na Hranicku a Valašsku zvolen rolník
Staroštik 418 hlasy. Při první volbě d Sta
roštík 326, P. Valomšek 354, socialista 91,
Jidovec dr. Raušar11 hlasů. Na Jihlavsku zvolen
didovee dr. Silený312 hlasy. Při první volbě
-dostal klerikál Jakubeký 228, dr. Šílený S31, so
cialista Krapka 76 hlasů. Na Břeclavsko-Znojem
aku zvolen Čech rolník Lebloch 356 hlasy, I
berál Němec Hammer dostal 253 Liasů. Na Br
něnsku dostal Ósch Můller 12.890 Boci8
lista 17.454 hlasů. Protožeabsolutní vět
-ina obsáší 16.400 hlasů, tody se koná rozhodující
vošba zítra v sobota. Na zvolen soci
Mate Rieger pří užší volbě.

Ve Sleusku zvolenbylvY.K vet:ma. Opavsku dajčnacionální aatisemita ,
„na Těšínsku svolensocialista Cingr. Pří prvaí
volbě destal polaký rolník Cieaciala 281 hlasá,
socialistaCingr 296hlasů, Němecdr. Paviica 140

V Dolních Bakonsich, kde savadeno

jem volení,byli při volbáchposlancůpátéžidé a liberálové na celé
Máže poražení. Zdrcující porádku“utrpěli socialisté

E
na

jmenovitě ve Vídni, ačkoli v sběsilém článku
štvala proti mim „N. Fr. Presse“ všecky židovské
burajány a obchodníky, učitele, professory a úřed
níky. Výtečně sorganisovaná kfestaneko-sociální
strana Luegrova driola se vzorně. Její kandidáti:
dr. Lueger, Běloblávek, Axmann, Mittermayer a
Procháska porazili socialistické gonerály žida dr.
Adlera, redaktory Němce, Schuhmeiera, Res
manne a Skareta většinami tří až 11 tisíc hlasů.
Ze 207 tisieů vídeňských voličů volilo protiši
dovské křesťanské sociály 121.000 voličů soci
alisty 88.000 voličů židovako-liberálních a dělni
ckých. V Novém Vídeňském městě zvolen klerikál
Ve dral 46.066 hlasy proti socialistickému dajč
nacionálovi prof. Pernerstorferoví, který obdržel
pouze 16.163 hlasů. Monsignore Scheicher do
stal 39.702 hlasů a byl zvolen. Klerikálové dr.
Geossmann a Mayer rovněž byli zvolesi.

V Selnohradsku zvolenv V. kuriiklo
rikál; rovněž v Krajině a Gorici.

V Korutansku německýnacicat.
Řecké dalo již vefhocem odpověď. Chce

odvolati sice loďstvo, ale s výhradou,aby Turecko
neposýlalo nové vojsko na Krétu. Vlastní vojsko
nechce Řecko z Krétyodrulat, nýbrž žádá, aby
krétskému obyvatelstvu bylo všeobecným hlaso
váním ponecbáno na vůli, jakou vládu si přeje.
Řecko je dokonoe ochotno podrobiti své vojsko
velení velmocí, chce se tedy s velmocemi účastnit
upokojení ostrova. Možná že velmoci tento návrh
přijmou. Z Terstu se proslýchá, že byl tam mobi

“lisován druhý prapor 87 pluku, který se rokrutuje
v jitním Štýrsku a který má ?! býti poslán na
Krétu. Možná, že též ostatní velmoci pošlou po
praporu svého vojska -na Krétu.

Turecké starí v Macedoniidva armádní
sbory na hranicích Thessalie, kdež by Řekové
proti 80.000 Turkům mohli postaviti asi 60.000
dosti špatně vyovičených a ozbrojených mužů.
Velmoci se úsilovné namábají, aby válce zabránily.

Drobné zprávy.
BY-Všeckypányodběratele,jimžpřed

platnédočle,prosíme,abyjecenejdříveobno
viši. Zárovcůžádáme ©brzké vyrovnánívšech
nedoplatků za uplynulý rok. Komu zaslal
jsmeupomínkuanepředplatícedokoncet.
m., zastavýmedalší zasýlání Netu.

Administrace Obnovy.
Štvanice protestanské Osvěty lidu a

pastorů proti ndp. biskupovi a katolickému du
chovenstvu překypují drzostí a saprostáctvím. Po
smívajíc ge sl. méstské radě královéhradecké a
panu ttarostovi města, v němž mezi 7.816 oby
vately obrovskou většinou katolickými žije pouze
65 luteránů, 54 evanjelíků a 314 židů, hanobí
„Osvěta lidu“ opět ndp. biskupa a katolické ústavy
a píše pak: „Tuž si myslím, še Hradecjde vstříc
novýmpřevratům. Nastává mu nová ea: buď
anebo. Buďlíbat a dát si šlápnoulna krk — a
biskupství, — anebo nelíbat a shodit jho
klerikalismu a také biskupství. Jedno
s dvojiho.“ — Protestanská „Osvětalidu“ plete
si přenesení sídla biskupstvé z přenesením biskup
ství — ač přece obvod diócese zůstane tentýž —
a směšné je tvrzení její, že „jisto je, še nemívmoci
pana Brynycha, aby o své vůli přelošil biskupství,
kambychtél.“Tonikdonetvrdil.Naopakv článku
„Obnovy“ doslovně stálo: „8 přivolením obojí
nejvyšší moci v církví i státu je to možno, jsou-li
proto důvody.“ A důvody tu jsou: Ohrožování
osobní a insultování ndp. biskapa, duchovenstva,
alumnů a ostouzení diecosních ústavů. Každý
biskup má každá 4 leta o stavu své diecése av.
Otci referovat. Papež sotra by horoval pro město,
kde v praxi uvádějí heslo: shoditbiskupství,
bde štvanice odpůrců katolické církve velmi často
vyvolávají ty najodpornější výstapy. Nás tyto dny
dopssli ctibodní páni seminaristé, že před několika
day utovárny felezářské firmy zezá tapu dělníků
bylo na ně voláno: Hleklerikálové —sase darmo
Šroutě/ —jiní pakzase posměšněpravili: „Nechče
je, 8lémanic není, to budoujesovsti.“ Otrhu za
se postavil seopřed alumny -z prochásky domů
se vracejícími jakýsi člověk — odtud z města byl
zajisté— a počítal: „Jeden, dve, tři....-.
děvět — kusů dobytka“. — Zpravodaj náš
Dám o tom píše: „Prosím račte posoudit. Studem
a bačvem zardělí — stalo s3 to blasitě anáměstí
bylo plao lidí, pospíchali jsme dále. Tv nás má
soad povzbadilt,abych.m .... . —Seminaristé
tonžíjakchoulostirobývápre měnaulicia ve
řejných procházkách se ubázat a praví výslovně,
še tyto štvanice jsou „výsledkem pokrokářsko
umravněného „osvěcování lsdu“, neboť zajisté neš

toto so-stalo, přece nikdy nie podobného nebyloslyčeti“. — „Osvětalédu“ uvádí město Králové
Hradec, m ve světě vády nejlepší
pověstí se těšilo, pověst pochybnou právě
sprostými svými Štvanicemi, ona také vědomě

klerikalismu. O paoství a líbání rakoa nej méně
stojí ndp. biskup, k nezámožných,

pectivýchčeských rý . kdem nocivě

t .

smýšlí acítí akterý ztoho, ce súřadu mé
pro sebe micnezachová. Panovat, český lid

městove zlolajnýmtrbamstvímterrorisovata jakob čepici na hlavu mu vrazovat,
chce právě „Osvétalidu [*

Potupa městské rady královéhradecké.
isty“ přinesly 4. března t. r. dopis

s Králové Hradce, v kterém so tupí městská rada
zdejší proto,že prý se dala zastrašiti marnou hro
zbou biskupskou o přelošesí biskupství odtud a
vyslala deputaci k ndp. biskupovi. — My z nej
lepšího pramene víme a opakujeme to, še se na
tu věc scela vážně pomýšlelo a še jenz
oBa návštěva počátek úředního jedná
ní vté věci zadržela. Z celéhodopisu„N.
L.“ sičí opět jizlivost, jakouž v protestantských
polemikách shledáváme, s čehož soudíme, že pas
dopisovatel od „Osvěty lida“ daleko vadálen me
ní. Katolík přece ví, že se o Božím Těle nenesou
„pebesa“ nad ndp. biskapem, nýbržnad nejsvětěj
ším tajemstvím bohoslužby katolické. Tak nevě
domě a posměšně o „Božím těle“ dovede psáti
jen evanjelík. Jame žádostiví, dá-li si městská
rada tato urážku a (to maado od lec
jakého — nenávistí konfessní prosáklého — pí
sálka líbiti. Přinese-li města více ežitku mravného
i bmotnéhoštvanice helvetsko- radi
kální, a nebo úcta ' k autoritě biskupského
úřadu, která se posměšně kořením se Brynychovi
nazývá, ponecháváme na uváženou katolickému
ubyvatelstva královéhradeckému. Že přeložení bi
skupství závisí spíše na „správci biskupství“ než

ba panu Hevorovi a jehoSpolečnících, to jest přecena bíle dni. Řím přece dá více ma obhájce víry
katolické, neš na její tapitele. Páni pokrokáři po
směšně vykřikují vše za klerikální manévr a mar
né strašáky. Před bitvou na Bílé hoře dělala se
taky protestantsko- radikální čtvamice proti auto
ritě církevní i královské. Taky to byly jem stra
dáky, jež Žerotín přednesl,a hle — primát Pra
by přešel do Vídně a tak brsyse do Praby
nenavrátí. Páni z velké části cizinci, kteří ten p'o
testansko- radikální manévr atropili, zmizeli, a

mstvo nese následky. Tak to může dopadnouti
i e Hradcem Králové. J. M. ndp. biskup dal sa
jisté důkaz smířlivosti a lásky k města Hradci
-Králové tím, že návštěvu panu purkmistrovi od
platil, ač to se strany města nebyla návštěva pouze
se zdvořilosti. Daleko jest tedy od něho touha,
aby se jeho osobě někdo kořil. Jedná se tu vpo
sledních koncích o náboženství katolické, neboť
kde se nejvyšší representant náboženství evanje
likem tolik tupí, jako se to v Hradci často stává,
tam už je to něco víc, než koření a nosení nebes
nad biskupem. Že — jak už moblo obyvatelstvo
královéhradecké dávno poznati, od hájení nábo
ženství ndp. biskupa nynějšího nic na světě ne
odvrátí, neřku-li pan Hevera, odpadlík od církve
katolické, to se tuším — dokazovati nemusí. Proto
ještě jednou pravíme a to lásky ku Hradci Krá
lové:Slavná měst rada bude jednati
jenu ve prospěchu města, nedá-li 80
od leckobo urážšeti a komandovati, a
nechá-li za návštěvou dne 28. února t. r.
pásledovati činy, rozhodné činy, oproti
belvetsko- židovsko radikální štvazici cizinců na
ochranu důležitých zájmů města. Rok 1618 a 1623
budiž jí výstrahou!

Ředitelství o. k. ústavu ku vzděláni
učitelů v Hradci Králové přijímážádostiex
ternistů a externistek za připuštění ke zkou
škám dospělosti, jakož i žádostike zkou
škám ze ženských ručních prací do 31.
března 1897. Žádosti doložené vysvědčeními škol
ními, křestním listem, vysvědčením o způsobilosti
tělesné, jež vydal lékař ve veřejných složbách po
stavený, a vypsáním života podány buďtež, jsou-li
žadatelé ve školní službě, úřadem školním, jinak
přímo k ředitelství ústavu výše dotčeného. Ke
skouškám dostane ee každému žadateli neb žada
telce zvláštního písemného pozvání.

„Ratibor“ a čistá pravda. „Ratibor“,ča
sopis kr.-hradeckých pp. br. Peřinů, přinesl v č.
10.str. 128 stať k záležitosti plakátové,
která, jak patrno, mohla postačiti k objasuění sta
noviska s). městské rady. Stati „Hrozby“ nebylo
tadíš zapotřebí, jelikož lije olej do ohně a neob
sabuje čistou pravdu. Nechtícesami činiti
to, oo vytýkáme, nebudeme na novo přilévati
oleje do ohně. Ale pravdě zjednati průchod jest
povioností každého poctivce. Půni z Ratibora píší
„Nechceme mníchati se do sporů, jež jsme nevy
volali.“ Vté větě jsouobsaženynepravdy dvě.
Páni právě tím článečkem do sporů skutečně se
míchají. A co se týká tobo, že jich mevyvolali, tu
se tážeme, kdo pak tiskne hlavní příčinu sporů
totiž „Osvětu lida“, ješ s neslýchanou až dosud
neurvalostí tapí vše katolické vůbec a mdp. bí
skupa zvlášť? Kdo pak asi vytiskl 1y plakáty?—
Dále píše Ratibor: ataly-li se nějaké nepříslušec
sti —v širší veřejnosti nikdo omichneví.
To je třetí nepra Celé mésto i děti i stu
desti vědělia vědío potupných plakátech. Ctvrtá
nepravda obsaženajest ve slovech; nelse za
ně čimiti odpovědným zastapiteletvo
městské anebo celé město. Za vytisknotí
plekátů jsou ovšem sodpovědoi ti, kdo je vytiskli
a spraví si to jedemkráte s nejvyšším Soudcem
svědomí lidského, ale nepřímou nějakoa vimupřece



jen nelse nevyčítati. Neboť ják mohly plakáty
zůstati nalepeny až do pozdních bodin rokemteh.
a jak mohlo vše bes výrazu nesouhlasu se úkan
dálem tím, až do vyjití Obnovy od 20. února sů
stati? Pátá mepravda obtaženajest ve slo
vech: Myjsme rozhodně proti všelikýmvýstřed
mostem. Katolíci totiž ti praví — této rozhodnosti
aš posud hrozně málo viděli. Kdo může tisknonti
výstřední listy protestantem redigované a prote
stantskými potupami všebo katolického prosycené,
ten je rozhudně pro svůj tekařský zavod, ale ne

náboženstvíkatolické.Sesto u nepravdou
Jest, že by se snad z „biskupské residence“ žá

dalo jenod jednéstrany tedy od města,vše co
by uvarování podobných sporů sloužilo. Kdyby
Ratibor byl s to povznéstise na ké stanovisko
nejdp. biskepa, který jak praví líci v městě
dobře vědí — obětuje vše »i ty vřelé a upřímné
styky“ čili oblibu liberálů, jen aby zachránil zná
boženství a mravnosti, co se zachrániti dá, nebyl by
s to tuto větu napsati. Nemůže zajisté zapříti,
mení-li vřelých styků s biskupskou residencí, že
příčinou toho jest úžasný úpadek náboženského
smýšlení v městě, který jdetak daleko,že by snad
byl oblíbeným biskupem ten, který byprolíbý úsměv
svobodomyslných oddal se nečinnosti a obětoval
ubohý lid na pospas nevěry a neeravaosti. Co

se týká tobo přestřelení a že by přeložení
pství tak lehce nešlo, tu se pustil Ratibor

do něčeho, v čem odborníkem mení. I třebas byl
— jak se povídá — aspoň nepřímo inspirován od
někoho, kdo taky církevní právo studoval, tu mu
opakujeme, že ta věc není tak nesnadná, jak oa
si myslí. Ovšem by to nebylo hotovo za týden.
Ale kanonická — olrkevně právnická —
dostatečná příčina tu jest a s Chrudimi
jdouzprávy,že byměsto byloochotnobmotné
výlohy s přeložením biskupství spojené převsítí.
Tedy o přestřelení a marnosti -těch „hrozeb“ nesí
moudro a radno mlaviti. Ale chybou značnou jest,
že Ratibor uznal sa dobré po všech uráškách, jež
se odp. biskupovi zde dostává, svým papírovým
revolrérkem, jenž se točí na vše strany, stříleti
do biskupské residence. Jsou ovšem kněží tak ve
licí dobráci, že se Ratibor přese všecky štalce,

ješ siop katolíkům dovolil, v kněžských domech odebírá.Že se však od nějakého času vbi
skupské residenci odebírati přestal, jak s námi
s bezpočného pramene sděleno jest, to při známém
rozhodně biskupském stanovisku ndp. biskupa není
nic divného. „Hrozeb“, že Ratibor právě tím bude
pohnat, aby své růžky vystrčil, jak jest viděti,
mdp biskup se nelekl. Církev překonala silnější
odpůrce, než je Ratibor. Tovše tedy nic divného.
Ale to by bylo divno, kdyby orgán „bratří Pe
řiná“ se byl přemohl a nepřišel taky se svou
troškou do mlýna oproti tomu, který jej přestal
odebírati. Ponecháváme úsudku obecenstva, kdo
jednal smířiivě a kdo lil zbytečně olej do obně
z osobní nechnti. Oznamujeme, že k dalším snad
rozhovorům Ratiborovým o této věci odpovídati
nebudeme majíce důležitější věci na starosti, než
hašteření s listem, který jest z nepravd usvědčen.

V Plzni přivo:bách do městského zastupi
telstva| prorasili čeští kandidáti tenkráte tóš
v prvním sboru. Plzeň má tedy nyní ryze české
obecní zastupitelstvo. Nad tím vesiký pláč v Ioraeli.

Pan poslanec Heřman Janda lichotil

se přirozpočtové době německým liberálům adupl si pak na katolickou církev a předpisoval jí,
co a jak by měla dělat. Soudě dle řeči páně Jan
dovy, rozumí předseda zemědělské rady těmto
věcem asi hrozně málo. Komická jest výtka páně
Jandova, že církev dbá příliš přízně mocných.
Kdopakvícenež|před5letyhrozildyuastiiaslavné
vládě revoluční řečí a kdo pak ae vyhřívá nyní
na výslaní přízně ministrů a chodí horlivě na dvorní
hostiny? Inu, pan Heřman Janda, bývalý radikál.
Kdo pak poklonkuje předsedovi zemědělské rady
kníteti Ferdinandu Lobkovicia kdo pak kažulíruje

při každé příležitosti princi Bedřichu Schwarzea
rgovi? Inu zase dvorný pan Janda. Člověk sezasměje mimoděk jako bobr, kdyš slyší z úst pana

Jandy, že církev nemá důvéry v lidu, protože prý
se smiřuje so všemi vládami vídeňskými. Kdo pak
za nejtužší passivní oposicepodlísal Aaerspergovi?
Kdo pak se nabísel nejednou Taaffovi, Windiscb
grátsovi, Kielmaonseggovi a Badenimu? Iou zase
mladočeská strana, k níž má čest náležeti šlako
vitý pan Janda! A kdo pak vyšťouchlz úslužnosti

./ daěnostiv Boopět dřipoký 3 kvotovéhona, bylto opětpodřipský Adonýs, jehoš

podobiznamise v Budapeštikochali spaniléMadarky.
Školní výbor jednal v pomdělío peticích

učitelstva, áby služné IV. třídy na měšťanských
školách zrušeno bylo a o peticích, aby jistá
hlavně průmyslová byla vřaděna do vyšší třídy
učitelských platů. Peticím témto Ilse vyhbověti jem
zvýšením vydání zemského fondu. Dále se jednalo
o peticích, aby od vysvědčení způsobilosti učitel
stvu přiznáno bylo zvýšení platu; o peticích, by
učitelky na roveň postaveny byly s učiteli;o po
ticích. by kdo zákonem z r. 1804 na erých příj
mech zkrácenbyl, stala se mu náhrada. Konečné
bylo usneseno, by jednotliví pp. spravodajové po
tice, o kterých jednánonebylo, sobě pomechalí a |
až oněm opét.se sejde o nich referovali. S půdě- |
kováním proneseným ústy dra Čelakovského velo
váženémup. předsedovize obezřeléřízení dobat

'6-rokovánívůbec ukodéll školní výbor svou práci.

„slepšení stavu iudustriálních učitelek, jimá přes
:70.000 zl. více nežli dosud bude se dostávati.
Doufáme, že slavný školní výbor sněmovní bude
také tak štědrý oproti pp. katechetům, jejichž po
stavení v poslední době stává se přímo nesnesi
teloým. Kutechetori v Mirešovech bylo stanoveno
služné 560 zl. Může býti kněz i při těch nejmír
nějších požadavcích při tomto olužném v indu
strielním místě šiv? - í

Přednáška. V Jednotě ch tova
ryšů předaášeti bude dp. prof. Frůhbauer „O
astronomické části kalendáře.“ Začáteko půl 8.
bod. odpoledne. Hosté jsou vítáni.

Advokáti proti konfessio škole.
Tyto dny hájil na zemském sněmu poslanec P.
O pitz náboženskou školu, poněvadž jenutato ná
boženeko -mravní vychování poskytnoutě můše. Po
slanci p. dr. Pacák, žid dr. Werunský a pří
tel komedií divadelních p. dr. Pippich v do
jemné shodě hájili škola, bezkonfessionální, která
nám tolik beznárodních a internacionálních radi
kálů a socialistů vychovala.— Ve středuzuslechli
jsme tento časový vtip o soěmovní školaké debatě.
Rolník: Četl jsi, příteli, jak na zemském sněma
sastávali doktoři Pipich, Pacák a Werunský bez
náboženskou Škola,ano v vátném nadšení i
pravýmklenotem ji nazývali? — Řemesí
ník: Tomu se nedivím, vždyť jsou všickni tři
advokáti. — Rolník: Nepochopuji, v jakou 800
vielost uvádíš advokáty se školou beznábožen-«
skou! — Řemeslník: Brachu, ty jsi přece
krátkozraký! C> pak by dělali tak mnozí adro
káti, kdyby nebylo ma světě nevěrců a darebůl
Každý hájí a chválí to, co mu nese živobytí. Pro
židovské a nevěrecké advokáty je beznáboženská
škola cenným klenotem! í

Helvetská „Osvěta lida“ protipape-
žům. Vavříny na dějepisném poli, ježpřed dv
roky nasbíral „Posel z Podhoří“ nedaly patrné
„Osvěté liiu“ spáti a proto se v posledním čísle

pokonáí takó na témže poli několik sebrati bobových listů. Nezávidíme jich, a již proto ne, že
budou míti cenu a trvání takové jako vavříny
„Posla z Podhoří« a Bambasových krvavých ro
mánů, jichž příkladu „Osvěta lidu“ horlivě ná
sleduje při osvěcování našeho lidu. To co v po
slednítu čísle „Osvěta“ podala, jest vším jiným
jenom dějepisem ne — a proto nemožno 50 tím
vážně zabývati. Sebe menší dějepiená ale kritická
čítánka by byla „Osvětě lidu“ na h.

| Na Slánsku chtéli mladočeši v -městské
skupině©kaadidovati dra rytíře Boleslava
Plačka. Sládské paničky však odmítlytakového
kandidáta. Mladočešiodporačují teď apoštola eman
cipace městům Litomyšli atd. Nevíme, jak tam
bude uvítáu. Na Slánsku kandidují proto mlado
češi velkostatkáře a velkoobchodníka pada G u
stava Adámka, který přes noc se stal ze
staročecha mladočechem. Slánštía kladenští však
pana Adámka nechtějí, a vyzvali ko kandidatuře
svého spolaměšťanap. Dra. Hra šk a, muáe pro
rozšafnost svou velice oblíbeného. Avšak ani po
savadní, poslanec za město Slané, pan bralé
Václav Kaoniec, který koketujese socialisty,
nechce se dát od mladočeských vůdců sesadit a
prot kandiduje na svou pěsí. Zdá se, že mlado
česká kaodidatora na Slánsku zrovna tak hoří,
jako na Litomyšleku a též jinde.

Návěští pro P. T. kuřáky a šňupáky.
Dsea 1. března 1897 nabývá platnosti nový vóe
obecný tarif o prodeji c. k. tabákových výrobků.
Týž bude ve všech c. k. trafikách a skladištích
vyvěšen. — Druhy šňapavého tabáku „Haimbur
ský jemný“ a „Haimburský hrubozroý“ pak „Asia
tický kuřlavý tabák“ nebadou po výprodejí stára
Jících zásob více vydávány. Proti tomu tavédí se
nové druhy doutníků a sice pod názvem „Brasil
Virgisia“ po 3 sl. 65 kr. za 100 kusů ve velkém
A po 4 kr. sa kus; pak pod násvem „Memphis“
bezústní násadky,po 1 sl.80kr. sa 100kusů
ve velkém a za 2 kr. jeden kus. — Po vyprodeji
pozůstalých zásob za nynější ceny bude váha ob
sahu pa s kuřlavým tabákem s 250 na 300
gramů, a 125 na 100 gramů snížena, uniž by však
úbrná cena za 1 kilo váhy se změnila tj. osna
lehčích paklíčku bude poměrně levnější.

1996 šel majer, kaplan v Železnici,
k nemodcnéma, jsa rouchem církevním- přioděu.
U „Dolního mlýna“ vyšel ze mlýnice stárek Frt
Balcar, nekatolík hb.v., s dýmkou v ústeob. Poně
vadž již dříve po dvakráte v případě
choval se vyzývavě, byl upozorněn, aby smekl.
O0 věak vadorně odpovídal, učení oírkve katoli
cké slehčil a. kačze osobně urazil. Státní zastapi
telství vsnesionaň Zalobudle©808. Vpátek
dne 5. t. m. stál Balcar před kraje soudem
v Jičíně. Vymlouvalse svým nábožea stano
viskem, odvolával se na svůj beidelberský kate
ehismus, podesříva! a haněl svědky, ale nadarmo.
Boud nabyl přesvědčení o vině obžalovaného a

mu trost 1 měsíctubého vězení dvěma
zostřeného. .
Jaký život, taková smrt. Obec Slatina

nad Úpou měla se svým příslušníkem Adamoom
pravý kříž. Kořala a karbaník, rváč a práč se
řemesla ohrožoval nemrvalostí svow celu obet,

a

proti němu zakročiti si netroufal. Vědom sl jem
svó přeraby, stal se zoeváhla postrachem veškerého

řádaného občanstva. Za zvláštní terč ale obral
sí Cestáře Vychrana, člověka tichého a klidného,
jemuž celý životrodinoý otravovaí, tak že Vychraa.
ve svém vlastsím domě byl pouze skoro trpěsým.

cisincem. dny obrátila se suřivost Adamcova
proti manšelce Vychranově, kterou vylákav na půdu
tem občsiti usiloval. V soufklém zápase strhle

čeí na pokřik dceřin přivolaní lídé násilníka za
hnali, který zařivostí slepý ruku na sebe vložil a
se otrávil. Slatina a její občanstvo si oddechne.

Nevinně odsousšen. Dne 14. červencem.
r. ukradeno bylo aa prašské poště 16.00) zl.,
které tam byly poslény z Lovosic. Podezření padle
na expeditora p. K. Halina, rozeného ze Solnice w
Rychnova. Obžaloba kladla mu sa vinu, že pfí
manipulaci s došlými peněžními zásilkami zadržeř
dopis z Lovosic do Prahy zaslaný a 16.000 al.
obsahující. Všech sásilek bylo 199. Po skončené
manipolaci poslední noční poštyHain uložil penize do
pokladny, od níž druhé klíčky měl výpravčí Samek. 
Po skromné večeřiHain ulehl a když ráno peněšní
zásilky v hlavní pokladně odváděl, tu shledal. že
lovosický dopis schází. Na poště vše spřevráceno
bylo na ruby, v každém koutku hledáno a pátráno,
ale po zmizelém dopisu nebylo ani potuchy.Poaze
v koutku blíže záchoda, kam sahazovány byly
nepotřebné papíry, nalezli zřísenei policejaí ob
jemoý sávitek. Po otevření promaátěného papíru.
bylo v něm nalezeno 180 desítek. A poněvadě
nešťastnou náhodou výpravčí Hain osudaého večera
poslal si slabu k uzenáří pro pečinhu s poněvadž
papír, ve kterém obnos 1800 zi. v desítkách byl

nalezena,byl promaštěn, byl Hala.podestelý z krádeže. Hain pravil, že je nevinen a nemobl
nikoho podezřívat. Okolnosti a kollega Samek
avědčili však proti němu. Samek asvědeství své
odpřisábi. Porota usnala síce Halina 8 hlasy proti
4 za novina, ale přece jea strávil 3 tněsíce v fn
láři. Kolega Samek, který at před tím dlažil u
soudruhů po koruně neb po slatve, přestal si
náble vypůjčorat, ba 27. srpna m. r. Bene slíčnow
dírkou oženil a koupil sí nábytek za 1600 zi
Protožena svůjplatměldrahýbyts nádberně
žil, bylo to nápadná Koaečně nabyl vrchní pošt.
komisař p. Alois Stránský přesvědčení ©Samkově
vině. V pondělí bo vyslýchsl sa policii s koraisů
řem Oličem. Klidně pravi), že je nevinem a vedi
pravděpodobný důkaz, že v soukromé službě si
vydělal 9500 zi. Výslech trva) od 8.bodiny ranní
do 11. hodiny noční nepřetržitě. Samek se zapleti
pro hroznou únava do odporů a v úterý se konečně
soudci Kuršovi přiznal, že ae Haia, ale on 16.000
sletých ukradl. Zatím byl zavřen do celi, kde
vězněn byl nevinný Hain.

Krádeže. V těchto dnech odcisili sesnámý pe
chatel v odborné průmyslové škole v Jaroměři :

cký aparát a jiné cené přístroje v ceně 1560al.
o pachateli se pilně pátrá — V noci na 2. t. m.

ukradl jistý tloděj koželuhovi R. Šikovi tamtéš 10
čerstvých kůží v ceně 30 zl. Pachatel byl trén a

zatčen. — V noci na 9. t. m. ukradeno bylo Ad. Ši
merdovi v Olešnici u Týniště nový černý oblek, dva
simníky, dvoje kalhoty, prádlo a ce řetízkom
v ceně 90 zl.

Chtěl de nem Řesnický p Joa
"Podzimek příslušný do u Semil chtěl e vší
mocí dne 4. t. m. dostati do nemocnice. Jelihed však
bylo zjištěno, že nalezá se ve stavu opilém a jinak
mu nic neschásí byl zaveden na —- kropáčku.

Oheň bylpozorován na čtvrtek kránu směrem
k Třebechovicům; dosud nebylo však zjištěno, kde
shvubný živel řádil.

Póěknou počínku chtěl nám v Hradci připra
viti řezník A. Strnad z Nov. Bydšova. Týž přivesl
v nocina 4. t m. doměste větší m masa30
sdechlého dobytka, jež hodlal speněšiti; byl však
vČas spozorována maso mu sabaveno. :

rašda. Včera ráno nalezen byl ova
tel služeb a obecnýposel Jos. Mach as 60 roků
starý, hodný, silný muž se Slatiny u Hradce Králové
nedaleko svóho domova mrter v tratolišti krve.
různých unámekzdá se, žestala 80sde vrašda.

ník odebralse ve čtvrtekdo ode do Slasiny:
Štědrá opička. Pekařský pomoca(k Jind. Tesařz Libáně prodával:v těchto dnech ve zdejším městě

různé kusy datstva, což jeko od vandrovního bylo

: následkomkoho„byl peroretkypoll ot:s ním vyšetřování,kterým v se ujistilo,

000 atstvo dotní ma seně z Hožic od feznického
pomocníka Jaroslava Šrámka, který byl právěkoda dle svého zvyku naladěn k rozdávání, dalprý To
sařovi ještě ke všema 3 sl. ješ právě měl u sebe.
Zatčený mimo steachu odnesl si to použe malým tre
stem přo tuláctví a několikadenní vyšetřovacívazbou.

"Chodil jako do svéhe Statkáři Jos. Tomšoví
ve Světí' stracelo se-po delší dobu se sýpky obřlí©
jiné věci, aniž by j poohateli.
Celkem odnesl mu. sloděj 14 hl. ječmene, 7 hl. žito,
6 hl. Iněného semene, 100 hl. (I) brambor, jablka,

uzené masoatd.. Vnoci mu1. $ m. a sl
koňečně ještě pro vál, jakého se úpotřebuje na poli ©
podařilo se ma s ním také neposorovaně odejíti. Toto

sdnístalo se muvěsk osudným Sepe rodie
atletému dělaíka Fr. Divišovi,pro deš několikrátetrestavému a u tohoto nalezen bylpři demovní pro

hlídce ukradený Tomšůr „vál pořezaný i připravemý

k topení. Po delším výslechy ae konečně Dirid přísnalke všema u Tomů: haným smětým krádežím, na
čnž byl zatěsn a dodán zdejšímu kr. soudu.

-| Kradl koule ed kuželek. Hostinskému Frant.
Patískovi vDolnímPřímě u Nechanic stratilo ze před



semšest:kuleikovýth;kotlí.. Ptohto : dabéh" pyld
štěno, že ty samé ukradl dělník -Josef Čech s Dof.
mu a prodal je Fr: Hybářoví naKaklenách. Po
adá týš byl již pro krádeštrestán, byl matčenandg vady n.. 0.

ouklokůá. an L28 6p. dr.Plak
vjše v Knklenách rosbil tomuto. u Šěňnuzlomyslně
okna. Nebyl prýs s plátem.Lát zTrhové Ka

lado byl zatčen, atjsa celý skrvácený, do Královécekdgudlod Z Zap

Rozmanitostí.
( —Řím, hlavní město Italie. Řím nezťs!né

lberálůám tím, čím jej míti chtěli. Čím je Řím
čtu, tim je jen křesťanstvím a papežetvím. Ne:

báním. Nedávno doznal melanchbolicky Baccelli,
že Řím nemá jiné přítažlivosti než jem „odpustky
a' pomulky“. Abetrahujme z tohoto výroku sarkas
tus a uslyšíme, že Řím sábí k sobě evět kře
stanstvím, papežstvím a svou staroby.
lostí! A jiký, jeně mlavil' $ hrabětem Robilan“
fem oŘkyu, pravil:„Kdysí jsem 6e procházel ko
Jem paláce i a-getkal jsem Bo 6. vynikajícím
diplomatem. Ten mi řekl: „Vžaycky, když 00 vrá
tém do Říma, cítím za nobě pravou stížnost. Tak
ee mi pořáde zdá, že my všichui, královský dům,
omora deputovaných, senát: ministerstvo, jeme
tu jen jako v hájmu. "Král obývá pálác, jenž je
celý ozdoben saaky papežskými; komora deputo
vaných schází se v dřevěném domě, veřejné úřady
jsou v místech iajatých“. Vynikající diplomat,
jeož slova tato pronesl, byl Karel Robilant, tehdy

jtalský vyslance ve Vídni. Jeto výrok zajisié poizorahodný. ga + 37.
Zednářství a socialismus. Proti největ

- ším těmto zlům, jež ze naší doby obrožují morální
svět, vydal episkopát lombardský před několika
dny obšírný list. Listtento je psán populárně,

jasně a velice přesvědčivě.O těchto věcech jednajípitoly: Zednářství, jeho program; zásady nata
ralismu, papežské listy o zednářství, účele a cíly
socialismu, následky a důsledky idel socialistických,
nové otroctví, ješ z nich vychází, právo vlastní
etví, nesmyslnost myšlénky o rovnosti lídí a ma
jetku, bezbožectví socialismu, povinnosti boháčů,
spása jest v náboženství. Vládní listy itálské jen
s části list lombardského episkopátu schvalují;
táží se, proč prý katolíci, bojujíce proti socialismu,
nečiní tak zároveň se státem, jenž též socialismu
válku vypověděl? Odpověď je ovšem na snadě;
katolíci bojují nejen proti socialismu jako osamě
lému úkasu naší déby, ale i proti všem příčinám,

Ješ jej vyvolaly, ti liberalismu. A v tom jsoulíci přísně logičtí;meboťlžiliberaliemus a atels
mus vyvolaly socialismus a nepotře-li se nejprve
lžisvobodářství a bezbošectví, kořen socialismu,4
marný bude všechen boj. List biskupů lombardé
ských sasluboval by překladu úplného
nění i zde u nás. Liga + A

Maoohýmtaké katolíkům, jakož Lávojotihodným na poučenou, by m
sloužiti výrok prostého evangelíka-horala. V S.
nedaleko Hlinska svolali sociální demokraté dne
21. t. r. schůzi voličů. Vědonce« že vetšina pří
tomných i také v obci náleží vyznání evangelickému
a chtějíce jim se zalichotiti, počalí hned statně
bušití do katolického náboženství. Ale ta přítomný
pan S., starosta-vvangelík, povstal — a zvolal:
„Tady nadáváte své víře a jindebudeteo
zase tupiti naši víru, ny jsmetady živi
v pokoji a míru s katolíky, alo vy nás
chcete rozeštvati. Marš! Hybaj odtud!“
Na to sociálnědemokratický pan řečník byl ochot
nýma rakama poslán na čerstvý vzduch, aby mu
hlava rozpálená trochu vychladla. Však dostali za
to páni občané v „Demokratu“ jací jsou tmáři a
hlupci, že se nechtěli dát od hlineckých světlonošů
osvititi! Neškodilo by, aby tuto zdravou myšlónku
prostého horala vzalí si za příklad naši, pani vla
stenci, kteří hlavní snámku vlastenectví počítají :
topiti víru svatováclavskou!BAC
Zvěsti x východních Čech.

Z Nového Bydžova. Schůze voličské
městeké skupiny ze dne 4. dubna ve
světle praviy.) Jen z přinuceníbéřemepéro
do ruky! Vaecuje se mám na vlasioí obranu referá
tem Btráže n. C. o gchůzi avrchu řečené. — Referát
ten pln nesprávnosti a lžívých skroucemia. Praví se
„tam, že vdp. děkan ek a a vp. katecheta Kašpar
bylí napřed sblovení či komandoráni, by při zmíněné
schůzi činil klerikální výpad. Slova na tom není

pravdy l- Nevědělizprvu ani jeden o drahém že ve
schůzi jsou Dále se praví, že vdp. děkan vyvolal
debatu vymykajíčí se s rámce schůze. — To nepravda|

„k debatě byl přinucen vývody, jimiž svou řeč zakon
čil p. kandidát poslanectví Maštálka. — Řekl totiž
do slova: Strana křesťansko-socialaí a klerikální je
nevlasteneckou, ehce vrhnouti lid zpět v jařmo nově

(domosti a vydaticho s vůli štechty. Proto chce vládu +
ve školství strhnoti na sobe. Papeši chce saložiti

pa
mohl imlddži.„Přstozájel :

Vepl al 00 vzá—
. .

vají. Pronáší se: Váším oi — jak; spa otce;
To povinností každého křesťana, tím více kněse! Ta
mi však nepřekáží, bych nebyl dobrým vlastencem.
— Kněšstvopo nadvládě ve škole nebaží, tu rádo pře
nechá jiným, chce jen aby byla mládež vychovávána:
Náboženství budlí zavedeno ř-do škol pokračovacích,
by ubylo stesků na nekáseň učnů, do níž si nyní

uvášiti, jak by úz vedlo se české semi, kdyby byl
zvítázíl Bedřich Falcký, jenž ani sám aní jebo chof
český neznal. — Poměéryjak tehdejší češtině nebyly
valné příznivy, neboť nedlouho před tím musil býti
vydán sákon na obranu jazyka českého. — K ředi
vdp. děkana dokládá vp. katecheta Kašpar: Nikomu
netane na mysli zbudovati popeši stát na kanonech
a bodácích — snad k ujařmení národů| — chcemé
jen, by blava křesťanstva dosshla neodvislosti a pos
stavení, jež by vážností a důstojnosti její odpovídalo
To přece nedůstojno hlavy církve, je-li každé chvíle
Vatikán obklíčen kordony savojského vojska, či musí
papež, sby svého na smrt nemocného bratra navštívil
tak učiniti v posdní době uoční. —| Nepravdou je
že děkan ostentaativně prohlásil Bílou Horu za největší
štěstí národa. Řekl vonze tolik: Co pohrom 30leté
války se týče, ta jen každý svou vlast milující kněs
lituje. — Třeba uvážití však, jak as by to bylo vys
padalo 's národem, jako českým, kdyby byla
zvítězila na B. H. věc šlechty, která s národem ne
měla nic společného a národ jen s malicherných
důvodů, kdyš v úských byla, do prouda válečného

|strhla. (Dokončení)

Na obkájení pravdy.

Prolhané Národ. Listy|darěy 0 J. o fomda. B hovi. je užil učitelský

Eobochsacím vo své diocésigi, ksakoupení biskupské
tiskárny a kstavbé Adalbertima.Jsou to vědomé
nepravdy, jíché šírení má sa účel štvát: učitel
stvo a lid proti ndp. biskupovi. „N. L. neuve
řejnily opravu jim zaslanou. Jejích hel
vetsko-židovětí chefredaktoři ohtějí míti
tedy i na dále výsadní patent na svobo
domyslné lhaní. új konsta e:
kMaeně J. M. ndp. a uchovenstvo vě
novali snačné obnosy na sřísení knihliskárny a
sbudováníAdalbertina,nebylo však k tomuto
užito žádných fondů diecesnich ducho
venstvem řádanýchanebo na než Dy

85 nějaké právo, Ndp.bískápnenímajilelembiskupskéčiskárny,ale
dovolil pouse, aby tato titul „biskupské“ tiskárny

u je dále, še svěčnělý biskup H

lovéhradecké, jednak na podporu městelů, jich vdov
m pos KA

sdovy a sirotci po učitelích. dostávají s těchto fondů
veškeré úroky jako pemstčky mebopodpory ve výši

| , oDanost

Jemuš neméšádný prostředek doste
sostudst katolické ducho

Praktické
levné a nejtrvanlivější

jsou korkové voskované

ROBERCE.
V nejlepší jakosti má jedině na sklad

V. J. ŠPALEK
v Hradoti Králové. (2)

50, 40, 30, a téš 30, 15 a 10 si. Správa těchto
soukromých fondů jest výhradně nd. konsistoři vy

28-=
<€-stárna. redakee.Dopítyvečtorickdl
došlé uveřejníme vesměs aš ve příštím čísle. Za
daslání dle mošnosti stručných dopisů dle možno
800jiš o pondělí neb úterý snašné prosíme, neboť
9 tomto případé jest nám mošno maberiálnás do
Jý v menším neb větším rozměrů listu a množství

fopisd upravit a v -Čas wvořejníí.

| © Pan Josef Krejčík,
úměloský závodsochařskýa řezhářskýv Praze.

Dílny: Babna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
Zasílaje ujednaný obnos za obdržené sochy

P. Marie a sv. Anny seskříněmi a nosítky
oznávám m osadníky svými, že sochyi skříně

u překrásně pracovány a velice vkusně poly
hromovány, tak že se divím, proč že tu neb

onde-se v cisích německých krajinách podobné
věci ještě objednávají Věru že Vaše práce ony
výrobky ve veliké míře předčí. Vzdávaje uctivé a
Šrdečné díky píšu s příslušnou poklonou

Norbert Procháske,
i děkan.

Břeskovice, 11. října 1895.
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To nejnovější
jakož i veškeró druby hladkých sukeo ku

všem účelům
v obrovském výběru

doporučuje

V. J. ŠPALEK,
tovární sklad suken,

umělé tkaloovství a vlastní vyroba
podšívek (22)

v Hřadci Králové.
Vzerky na požádání Iranke. Prosím

jen ©udání druhu a kjakému účelu.
O000000000000000000000000000©

O000000000000000000000000000

pp- PEVNÉCENY.JN ©
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3| | pap- Zlaté a stříbrné klenoty! "ee |:

VÁCLAV ŠOLC,
Zlatník a stříbrník,

přisežný soudní znaleo a odhadce
v Hradci Králové

(sv.-Jánské náměstí číslo 77.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně záso
bený sklad klenotů, slatých, stříbrných a
pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní s nového a čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky I. jakosti ; dále pendlovéhodi
ny a budíky růsných drubů se zárukou 1—
3 roků za ceny levnější než všude jinde.

Veškeré zboží je úředně rkoušeno a značeno.

Objednávky a aprávky se přijímají a zhotovují,
též veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

„uf
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Pronajme se

BYL
s krásnou vyhlídkou
buď na letní saisonu
nebo na celý rok

v doměč. 2384 v Nov.
Hradci Králové, v I.

schodí o 2 poko
Jích s kochyní a pří

slušenstvím.

Bližšízpráva podá se

v Hradci Králoré ©
čele46

„opětně stát makunonech a bodacícha národy utla,
„+i

« :

proti kostelu Sv. Duch«.

ROOM

firmy

w Hradci Král.



JAN HORÁK,

v RYORNOVĚ n. K.

PNY“nobízína dobuJarní "ju

čistěvlněnélátky 1

| na skoujku! ©

O8" VzorkyBapodádánísašlufranko.«
Děkuje všem svým milým valeďůstojným a

velectěným zákazníkůmza vzácnou přízeň, prosím,
oby mě i dále důvěru serou věnovali a slibuji vždy
vzornou, poctivou obsluhu. (16)

př hěhi bběíý
OG“ Edobě"UR

dovoluji si eotivě doporučit

Beží hroby se slohemkostelůsouhlasné.Kříže
vé cesty v reliefu řezané neb lité, polychromované
ne zlacené půdě v slohových rámcích. Sechy

„Vakříšení“.
Fotografie a nákresy jsou k dlepoelti.

Y bloboké úctě oddaný

JosefKrejčík,
umělecký závod řesbářský a sochařský

v Praze. “
Písárna a dílny na Letné 613—VIL Sklad Eliš

čina třída č. 34.bb
Pekadnbuknýc dabadF +

Adrokátní kancelář 4

JUDra.

ŠTĚPÁNA FISCHERA
advokáta

v Hradci Králové

nachází se od nynějška v nárož
ním domě č. p. 280. p. professora
Beránka (první dům u pražského

mostu) v I. poschodí.

k O MěVETYTTTTYT
WP- Vlastní výrobu

vlněných látek
Z čleté ověl viny

doporučujena jarní obleky, haveleky a kostelní
sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukenický v Humpeoloi.

Vysnamenán na semské jutilejní výstavě v Praze stříbr.
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí brons.

Vzorky zdarmaafranke.

300000660009906066:
DČelkámístnasí

Pro bruklářskou neb stvojníckou dílnu a
S memších místnosti pro byty 20 minut do
wěsís vzdálené směrem k nádvašíEze

Šaar o Hradci Kválové(16) 131.
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i
čji a v cenách nejmírnějších nabísí S

i Jan Tuček ;
i továrna na stavbu varhan s harmonií E
| v IKutné Hoře.

—wwe>Založená roku 1869. ©e—

B Cenníky a prospekty napošádání zdar- !
| ( ma a franko.11)

OP*>Zárukapětiletá.ij

nejrenitřenější, nejvíce članý,
mejlacinější

na českém východě,

vychází každýpátek dapol. ©51.hod.

Předplatné:
Nacelýrok . 4al
napl) roku -$*roka. £.

Jednotlivé,čislov místě 7 kr., poštou 8 kr.

|Inzerovánívelmivýhodné alevné.

Výrava kol
Od 21. do 29. t. m. uspořádám výsta

Půjčovna pian, pianin a harmonií ©

Frd, Knepr v Mradel Králové č, 117
své novénástroje za měs. nájemné

MY-cd 3zi.výše.-JN

Ludvik Nejedlý.
dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v H-adcl Králové

odporučuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého aš do
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrasy nové. (s)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracejí a rozpočty předloší.

5 4 + 4% 0 0 0 0 0 4 4 4 0%+

různých gumových obručí, luceren, atd. atd.

na Střelnici
nawEBražskémPředměstí.

Výstava otevřens bude všedního dne
od 1—6 hod. odpoledne, v neděli a ve

svátek po celý den.

K hojné náštěvě zve

V. Prokeš,
v Hradci Králové

J BÁRTA,
V RYCHNOVĚ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T. knočistva a patro
nátním úřadům .

ku pozlacování oltářů, náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

X Mimo to přijímá a vkusně provede W

malby chrámů.
Wsorky pžedloší se na požádání.

M Veškeré sakásky vyřizují se vkusmě tr

vale a levně. (19)

RAN [BRKAKY



V Hradel Králové, dno18. břesna.

Předáci mladočeští ozmámili r pesledních
dnech ve sněmu německým že očeká
vají dne 31. t. m. uvěřejnční jazykového oařízení,
dle kterého má býti zaveden přisoudních 2 po
Htických úřadech vnsířní ú jasyk český.

Zpráva tato se potvrzuje, Nařízení, jest jiš
botovo a bylo o něm ve výkomnem výboru strany
mladočoské jednáno. Jsou totvě pán: Mladočešt

sklsčení, jelikož obme
eoudní a politické úřady. A ams

čeština státi se úplné rovnoprávnou
3 němčinouve všemvnslřnémúřadování, nýbrě má
enom všecko vnitřní úřadování, které souvisí s po

dáními stran, býti vedeno v jazyka podání— tedy
ku př. úřední rekvisice za příčinoa výslechu svědků,

z akt a jiné podobné budou 60 moci nyní
při podáních českých také po česku provádět, a

přestano škodlivé překládání z jednobo jazyka doého. — Za lo všakvnetřní korespondenosmesi
úřady, kteráse týče personalií a orgasisace, jee
nování, přesazování, systemisování, dovolené, di
sciplinárky a podobmě,jaboč i účetašetví atd., má
zůstati námecká,

Mladočeši pokusili se u hraběte Badevibo
o Bápravu, šádajíce rozšíření těchto předpisů:
není nám však povědomo, s jakým výsledkem.Vstaročeskýchkruzíchsevěří,ženařízeníbude
21. března uveřejnéme, © staročeské listy obrěely
pokyn,aby (oto nařísené posusovaly i ;
udje,jelahošnařísení bolovymošenobylosasouhlacu
vídeňskýchposlanců houservativního velkostatkář
sva

Kencsssstalo, pokudse týčesondů,jest do
odlánepalrná, nebot movýsoudní řád, který sa
vádí úplnou ústnost řízení soudního, nedává vůbec
mnoho příležitosti k dosavadnímu užívání němčiny
ve vnitřním úřadování, vlastně tento ústupek má

pouze v oboru působnosti úřadů politických.
V zasvěcených kruzích praví se ostatně, še

vshledem k tém úředníkům, kteří česky neumí, má
' provedení léto skrovné míry vnitřní úřední řeči
býti odlošenoaš ma jistou dobu, někteřípraví deset,
jiní patnáct let. Teprvé po té době nemá z toho

vě řečeného pravidla žádná dispens a vyjímka
u dovolena. Taknám to bylo líčene.

I když nepodaří Be. Mladočechům| dociliti
spad nějakého rozšíření příliš těsné vymezených

FEUILLETON.
Bvtmenšti tři mudrol v Č. Budějovicich.

Tragoedie o půl druhém jednání.
Osoby:

Rytíř Taschek z Bernardic.
Tři mudrcové z Trhových Svinů.
Kboo, zlý duch.
Volební víla mužského rodu.
Nadinspektor obecních metařů, Ublík,
Pan Kneissl,
Půlmilionový schodek.
Pišingrova botka.

První jednání.
Rytířská síň. Samé odznaky po stěnách. V rámu Taschkův
a Havelkův rodokmen. V čele návod k podnlícení voličů.

Tasohek sedí ve volební košili na vyvýleném místě.
Nad ním visí úmrtní tabule. Před ním stojí tri mudrci
z2T Svin akloní se až kzemí. odpůl
o ok smi.Jest odpůldnepřed

Jří mudrci najednou spustí: =

Buď zdráv rytíř Taschek,
Germanie syn,
přicházime k němu
s Trhových až Sein, '
Kaž nám, co chceš,
velký pase, |- r
vše se skutkem
ihned stane,

hand
o

a"

těchto ústupků, tody jest přece mepochydno, še
o plném provedení rovnoprávnostive všech státních
úřadech v semi nebude naprosto řeči.

Mnozí Mladočeši snad pessimisticky o kon
oessích od hraběte Badeniho nám dávaných tvrdí,
že jsou to puoktace v shoršeném vy Tak
přísně souditi nechceme.

S kyselou tváří poblíšejí naši vítězní aktivní
politici také na rakousko-uherské vyrovnání.

Maďaři se podrobí nejspíše větší kvotě asi
859/, proti 66*|,. avšak sa to:

1. Klíč k rozdělení příjmů s daní spotřebních
vnitřních bude posměněn, následkem čehož Uhrám
okolo dvou miliosů zlatých přibude více.

2. Na Uhry připadne budoucně větší podíl
z přebývajícího čistého výtěžku rakousko-uberské
banky (co jde totiž na 4 a 6%), kterýž sice zatím
sloužiti bude k upisování dluhů u banky, avšak
svým časem půjde hotově do příslušných státních
pokladen. Každým způsobem tedy Uhry ve své
dosavadní příznivé posici zůstanou.

Pan dr. Kaiz]l měl tedy pravdu, že rakousko
uherským vyrovnáním se v náš prospěch naprosto
nic nezmění. I v této příčině tedy sliby mlado
české naprosto selhaly.

Skoro ironický zní svěsť kolující v prašských
zasvěcených kruzích, že v nejbližší době bude
jmenován finaněním ministrem p. dr. Kaizl. Hodí
prý se lépe než dr. rytiř Biliňski k obbájení sta
noviska fiskálního a brabě Badeni doufá, že po
slanci mladočeští ministru p. dr. Kaizlovi šmahem
schválí rakousko-uherské vyrovnání a tedy nová

břemena na český národ. Opoaičníci, kteří v přepadu přijmutí mandátu hrozí mladému a svěžímu
dr. Fořtovi pemsionováním v pražské obchodní a
živnostenské komoře, pak-li bude ostře mluviti
proti rakousko-uberskému vyrornaní, ti to se svou

Mepodajnou a neslomnou oposicí“ opravdu divněončí.

Lépe se nám zamlouvá zpráva současně nás
došlá, že se v rozhodujících kruzích pomýšlí na
bídnou tihraběti Pálffymuportefeuille ministra kra
jana. Hrabě Pálífy hájil vždy úspěšně snahy naše
státoprávní, hmotné a národní.

488K"
v slovu však nám stůj,
na nás pamatuj.

Taschek :

Vy tři mocní mudrcové,
které slavnými svět zove,
k nimž lid láskou lne —
nechte vlast a národ býti,
počněte jak já jen ctíti
kšeft a portmoné.

Domov můj jsou Bernardice,
ty však nechci znáti více,
ty já nemám rád.
Stíhá mne však krutý osud,
neb můj tatík mluví dosud
český nápořád.

Než to k věci sotva patří,
protož slvěte, moji bratří,
co chci říci vám.
Herbstovi-li dáte blasy,
nastanou vám blahé časy,
odměnu vám dám.

Celá naše městská reda
dojista že velmi ráda
dá vám skvostný dar.
Za vaše tři vzácné hlasy
vepře u vás objedná si
a bot nejmíň pár.

AMudrciopírají: )

7,
/

Rapoolsdy-s Mladočechy.
Posletlaí březnové číslo časopim „Hua“,

orgánu evanjelických hh. v. kazatelů Pe ze
Semtěšea Kozáka z Úáslaví, „pletlo se taky
do politiky“. Čekal jsem, zdaliž někdo po
vstane a vysloví nad tím své rozhořčení. Ale
ono nikde ani muk. Obo totiž není v národě če
ském vesmírnou většinou katolickém obyčejem
vyslovováti rozhořčení — neřkuli opovržení —
pp. pastorům ani rabínům“. — Katolickým kněžím
a biskupovi to činiti, to je něcojiného. Poučil mne
o tom nedávno jeden pan poslanec na sněmě
českém.

Národ český jeprýsvobodomyslný!
Dle této avobodomyslnosti páně poslancově mají
kněží katoličtí kazatelnu a zpovědnici a na tom
mají míti dost. — Povídal jsem si jak se člověk
i k stáru musí učiti Když se vládlo absolutně
bez sněmů a poslanců, a národu českému řeklo:
Ty jen plať daně, politiku obstarává Vídeň, tu
to bylo nesvobodomyslné. A když se praví kato
líkům, biskupům a kněžím: Vy jen plaťte damě,
politiku obstarává strana svobodomyslná, tu to
není absolutní vládou několika poslanců, tu ee
tomu říká svobodomyslnost. A já už do tó slavné
řeči páně poslancové jsem myslel, toble že je
zotročování celé řady vzdělaných a daň platících
občanů. — Ale když už to je dle mladočeskéhu
poslance přece jen Ssvobodomyslností, je mi to
divná věc, že se pp. pastorům i „rabínům“ dovo
luje do politiky se plésti. Jinak si to nemohu vy
světliti, te oni mají jen kazatelou, a ne zporvě
dnici. A tak proto se jim dovoluje kazatelna i poli
tika čili časopisy. Jenže by bylo zapotřebí, aby
páni poslanci katoličtí chodili do zpovědnice, aby
se jim mohlo říci, že je to hřích mlnovitio nábo
ženství, když se O něm nikdy nic důkladného ne
studovalo. A když pak takoví páni poslanci ani
před kazatelnu nechodí, pak jsem teprv s tou
filosofií, še kněží mají kazatelnu a zpovědnici, u
konce. Což tím více bije do očí, že podle té
známé svobodomyslnosti kněz zneužívá kazatelny,
řekne-li na př., že volitel, který volí nepřítele
církve nebo bezbožníka, hřeší.“ S kazatelny totiž
má se dle té svobodomyslnosti rozlévati na celý
svět jen láska, a nic než láska, a to tak veliká,
že se nesmí ani ceknouti o hříchu jistých vzdě
laných pánů vůbec, natož pak, že by bylo bříchem

Okolo měsíce
kola se dělají,
ti svinenští mudrci,
ti svinenští mudrci
hlas Čechu nedají.
Ach, my jme mudrci,
do voleb celý her!
Stetobauer a Pilbauer
Steinbauer a Pilbauer
a sokol Pišingr.

Kon, slý duch (vynoří se najednou z podlahy
Kouř a kalafuna. Moc vůně):

Brrr, brrr, brrrrr!
Slogo své jste dali,
nám se zaprodali —
mně i Taschkovi,
Běda tomu, běda,
kdo z vás hlas svůj nedá
panu Herbstovi.

(Zmisí)

Mudrcové padnou n+ kolena.
Biiéngr zpívá:

" Hoj, Sokolíci,
mužně v před —
a pro Herbsta
v zápas hned

a všichni jako bratží.
Každý musí v urnu rád
pro Němce blas odevzdal,
vždyť na nás pan Khon patří,
vždyť na nás pen Khun pstří.



ti, odebírati a čísti bohopusté noviny, štváti
id proti církvi, a dělati protináboženské zákony. |

A už nejvíc by bylo zle, kdyby. se s kasatelny
řeklo, že je to nesmírně nesvobodomyslné bráti
rodičům jieh přirozené právo na děti a tedy je
nutiti, aby daly děti své učiti i tam, kde je při
pravojí o náboženství a mrav, a na to ještě hodně
platiti. A tak já už do smrti té mladočeské svo
bodomyslnosti neporozumím. Zůstanu ve tmách,
jelikož si myslím, že katolíci jsou také lidé k ob
razu Božímu stvoření a že tudíž mají přirozená a
občanská práva.

Ale jaký už jsem, tak řekou, že ještě něco
memohupochopiti a to tH vděčnost evanje
Jiekých pp. aástorů ku straně mlado
české.

Ve svém březnovém čísle porídá totiž „H us“
nejprv, že evanjelíci nebudou nikdy držeti se
Staročechy, ti prý jsou v hloubce srdce své kle
rikály. Štěstí, že evanjelíci nemají zpověduic,
tohle by musel „Hus“ o velkonocích odvolati. Je
to veliká křivda, řekne-li se to o S:aročeších
šmabem. Vždyť sám „Hlas Národa“ na podzim
oblášel, že jsou mezi Staročechy liberálové.

Dále praví „Hus“, že evanjelíci šli seMla
dočechiy naposled. Byl jsem žádostiv, čím
jim Mladočeši ublížili. Vždyť jsem. ještě nikdy
neslyšel, aby „jak se patří“ Mlad na pastora
neb evanjelíka jen se bylzaškaredil, natož pak něco
proti nim promluvil. Ale „Has“ udává důvod, že

prý totiš nio neudělali proti Brynychovýmnihám, spolkům, penězům. — Věruto je
těžko být Mladočechem! | Jestli už Mladočeši nic
neudělali proti „Brynychovi“, pro Bůh, kdo pak
měl ještě více činiti? Vždyť jejich. časopisy a agi
tátoři jej tak strhali a Ssešpinili, že naskakuje

ohým i velikánům strany mladočeské busí kůže,
jakmile to jméno alyší. Nebylo anad v celém sto

letí člověka, na kterého by se bylo tolik pomluv,
tolik kalu vylilo jako na něj. Tušíme, že by to
mnohý z evanjelických pánů ani nevydržel. Tak
m. př. bylo povídáno, že p. superintendent tloakl
Jednou knibou Brynychovou o stůl, a nebylo tam
o něm ani řeči. Jeden p. r ztratil spánek
rozčilením z neobratných polemikproti „pověst
nému obhajci římského učení.“ — To by tedy

i vůbec ani nevydrželi, to ztropili stoupenci a
ey strany mladočeské proti muži, jenž jediný

měl odvahu ukarovati na počestnou a jizlivou po
lemiku pastorů. — A pořád není ještě dost.
Opravdu! To je těško být Mladočechem. Přes to
vše volají páni: S Mladočechy naposled

A tak co tedy budou činiti páni z „Husu“.
Budouradikálními — povídají — a při tom
budou horliti o mravnost.

Jou radikály byli již jejich otcové, ať praví,
aebo domnělí. Nebo co bylo výstřední husitství,
ješ hubilo českou vlasť ohněm a krví, než radi
kalismas© A co byla revoluce protestantských
stavů zahájená vyhazováním okny a skončena
zhoubou vlasti po bitvě na Bílé Hoře? Byl to
opět radikalismus, nesvědomitý, nerozvášný —
ovšem protestantský.

Jak ale radikalismus srovnati lze s kře
stanskou mravností, jak lze dokonce radikalismem
mravnost zvyšovati — to už teprv do smrti ne
pochopím. Že by na př. vyhazovéní lidí z oken
ať i odpůrců, bylo činem křesťansky mravným, to
je mi těžko věřiti. Že by křesťanství dovolo
valo násilné svržení s trůnu zákonného panovníka,
af i neoblibeného, toho jsem se taky nikde ne
dočetl. — A nebo — jak to nynější radikalismas
dělá — že by bylo mravností k porážení odpůrců
voliti i lež, i pomluvy i potupy, to ani v heidl
berském katechismu výslovně není, ač tam ovšem

V tom rozestoupí se zadní stěna. Uprostřed květin
objeví se per AMiegijako volební víla v ženském čepci a
krinolině.

Miegi vztahuje ku předu ruce a mlurí něžně:

Sie sind brave Lajte,
jen nás stále hajte,
das ist wirklich schón.
Teď však, moji páni,
honem bez meškání
k volbě rychle jen.

Mudrci se kloní, líbají lem Taschkovy košile a od
cházejí. Taschek a Miegi smějí se do hrstě a pak chvátají
co možná rychle ven.

Ubik (vstoupí. Nese veliké koště a zametá. Při tom
sebevědomě si mluví):

Kdo zde platí v celém městě,
kdo zde platí sěco víc?
Metaře já vyhnal z práce
a purkmistr neví nic,

Pan Kaneiesl (vkročí. Nese v brašně půlmilionový le
tošní schodek. Je celý spocený a narovnává si lopatky

Vzdychá.)

Ať to zkusí někdo druhý
dělat obci pořád dluhy,
zas už přes půl milionu —
já v úzkostech sohnu a touu.

To mne při tom ještě těší,
že to platit musí Ueši,

potapy našich věcí nejsvětějšíchpřece Čteme u
tak veliké, že se bojíme, že by Adsp státní ae
vladaí sebral, kdybychom je zde otiskli. A sebo
že šířením radikalismu u nás rozmobla 89 SUř0
vost smýšlení, mluvení i jednání, to také mnoho
důkazů nepotřebuje. — Celým tím projevem jest
pak stvrzeno, co jsme dárno říkali,že ta štvanice
proti katolické církvi a jejím předatavesým ná
své kořeny v protestantiemu. Kdoby pp. ka
zatele neznal, domníval by se, že se nakloník g6
jaké né smlouvě s katolicismem toho obsahu:
Nechšine vzájemné výbojnosti a komfesních sporů
a spojímese —jako v základních pravdách
sjednocení — proti radikalismu a socialiseu.

Tertullián, křesťanský spišovatel napsal:
„Duše lidská jest přirozeností evoa křesťanská.“
A duše protestantů jest vychovánímprotikatolická,
tak že se jim odpor proti „Římu“ stal srovná
drahos přírozeností. A odtud ten smutný zjev,
že platí u „pánů“ zásada: Raději s radikály,
než s křesťany.

—-A tak tedy s Mladočechy naposledi Rozvod,
amutný rozvod, po tak věrné lasce Mladočechů
k protestantismu ©Kdotak před šesti lety četl
ovanjelické časopisy, nebyl by se toho nikdy nadál.
Ca tu bylo horování a lásky k Mladočechům —
a dnes? — Dnes se Mladočechii zpívá: „Horo,
boro vysokájsi ..... není lásky mezi náma.“
Ale bude to snad přece míti jeden dobrý následek.
Katoličtí — lépe o náboženství smýšlejicí — Mila
dočeši budou vyléčení z toho sbožňování všeho
protestantského. Bude to krok k porozumění vla
stencům katolickým, a přispějese k nutnéma a
již blíšícímu se rozlišení duchů. Katolicismus —
ta odvěká pravda, to jedině pravé křesťanství na
jedné straně — nevěra s dokonávajícímstantismemnadruhéstraně.—Tenbojsemusí
vybojovati, a dopadne vítězně pro pravdul

Naší úlohou pak jest soustředovati
věřící katolíky, ať staro— af mladočeské. Naším
heslem jest: „Naposledy s mepřáteli víry svato
václavaké|“ BOK

Nestrannost
aneb .

není člověk ton,aby se zachoval lidem všem.

L. + 44 Prof.Zikmund Winter vydal
záslužný spis „Ocírkevním životě v Čechách ve
stol. XVI.a XVÍL“ Jiš v předmluvěuznal za nutné
připomenouti, že psal nestranně; věděl na jisto,
že setká se g odporem, a žádal, aby nikdo nebyl
nedůtkliv, když se jedná v vadách předků. Toho
žádá především od katolíků, uváděje slova Len
zova: „víra katolická toho nevyžadoje a Církev

v ochranu brali co se v Uírkvi dělo.“ Na straně
katolické byl p. professorovi všude ochotně popřán
přístup k historickým pramenům, důkaz to, že se
katolíci historicképravdy nebojí aže siji přejí.
Ačje to mozi vzdělanciuznanou'sásadou, že nemá
býti idea kaceřována pro chyby svých nositelů,
přece nerada to vidí každá strana, když se mlaví
o jejích nehodných příslušnících, za něž ovšem
nemůže. Zásluhoupovrchních a šarlatánských hi
storiků a románopisců udržováno bylo v české
veřejnosti mínění, že dějiny XVI. a XVII. století
vydávají v Čechách katolické církvi svědectví ve
lice nepříznivé. Téměř a priori mohl by kašd
katolík pochybovati o správnosti tohoto mínění,

bez těch byl by život tuhý,
nesměl bych já dělst dluhy.

Opona padá.

Půlka toho druhého jednáni.

Večer. Po silnicí jdou tři mudrci k Trhovým Svinům. Če
pice mají na stranu a drží ee kolem krku. Zpívají si:

Vandrovsl jest s Budějovic
slavný Ferda Pišingrovic“

tročín trnavá,
růže voňavá,
Pišiogrovic.

Zná on DynÍ moudrost všecku:
Arnošt Erost je po německu.

trnčín trnavá,
růže voňavá,
po německu.

My jsme Čechům dneska dali,
pro Herbsta jsme hlasovali,

trnčín trnavá
růže voňavá,
blasovali.

My německy neumíme,
co je Taschek, to však víme

trnčín, trnavá,
růže voňavá
lo však víme.

dá li oj otázku:což jes mé katolické zásady tak) by siřilyžď podporovaly všeobecnou
nomravnost?Práce svědomitéjšíchhistorikůa zvláště
studie katolických učenců dávaly mám tušiti, že,i
V tak těžkých a zmatených dobách, jakými byls
Btoletí 16.a 17., jednáli katolíci čestně a důstojně,
Jednotlivci, jimiž trpí každá strana v každé době,

nemohou nvádění M neprospěch té které ideje.Proto očekávali jame apie Wintrůvklidně, ba s ag
dejí, že bude katolíkům dáno zadostučinění Kdyš
však koiha vyšla, stěžováno si na straně katoli

de pan prof. K aoter jnebyl katolíkům přízniv,Wpeal nestranně.
"Referent histor.kroošku „Vlasti“podav více

důkazů nepříznivého mápění spisořátelova o strané
katolické, souhlasí e úsudkem brněnské Hlídky,
jet praví o spiseWintrově: „Pan autor p

o díla činí ten dojem, že vinu mnohonásobných
škod národasčítá na katolíky, vlastné na Jevuity,
Jež patrněod katolíků odděluje.“ Zvláště zazlíváno
Wintrovi, že píše jen o špatnýchosobách, které
ostatně neměly veřejného vlivu, že však málo píše
o šlechetných osobách strany katolické, kterých
byl veliký počet a které v akci katolické rozho
dovaly. Činnost některýeh katolíků popisuje náš

Zelender), čebož
nenítřeba ani tam, kde se potkáváme u historické
osoby se skutečnou zlobou; znameaití historikové
aspoň toho nečinili. Zloby však mebylo © osob,
ješ se lásce antorově netěšily.

Dále vyčítáno p. Wintrovi, še psal s chvatom
šernalisty na zmožení velikého a obtížného mate
niálu a konečné mu ukázány některé omyly. Teate

jak mimojinépatro|T pomámkymekce dra:j jiné patrno i s na .
héhodiluučinéné.pány

Avšak o knise Wintrově nebude lmed tak
brao promesemo poslední slovo. V „Časopise kát.
dach.“ sděluje právě dr. Podlaha, že nejnověji

š3 Bodomopatrně čarpel 4 MocerorýchPamětže osti opatrně s
Třeboňských některé nechrajné zprávy o katolio
kém duchovenstva. „Vypravování o činech
probošta Matěje Kosky ... jest poma
tené*, praví Mareš; „rosmarná hiotorka
mesi Vlkem, Chrtem a Koskou u tabule
nikdy se neudála, protože ty tří osoby
nikdy senesešly. . . Celévypravováníuka

suje toliko, jaké nejapuosti a la Paapiogel ve 2.polovici 17. věku pro doby starší vykl yby
zamožné.To kdyby dr. Winter byl uvášil,
nebyl by nikdy právě těchto vécí třeba
košiveníaopepřenívypravování dobře
se hodících k vylíčení života církev
ního ušil“ To je ovšem nemilá pro váš
ného historika a takových výtek bude časem jistě
učiněno více. Tedy i to, co špatného vypravuje
80 v pramenech o katolických osobách, slušnv vy
bírati opatrně a dříve jest třeba kriticky urěti
cemu toho kterého pramene historického.

Než všechny tyto výtky činěny Dru. Wintrovi
od katolickýchi jiných historiků jedině za tím
účelem, aby pravda historická vynikla a chráněna
byla čest osob, jež nynější katolíci mobou s d
svědomím hájiti. Česká veřejnost přijala
Wintrovu s povděkem, ale i u vědomím její ne
dostatků. I historická pravda vyjdekonečně na
jevo. Proto nemůžeme ant dosti oceniti zásluhy,
jakých získali si svědomitou a obtížnou pracíčle
nové historického kroužku „Vlasti“. Beznich
by nás byla kniha Wintrova tlačila a bolela velice,

oni nám však okázali OAK v české minulostinám věští pravdu a u.
je Tyto řádky však píšeme na podnět „Času“,

Těžko jest se domů vracet,
tam nás čeká pětedvacet,

tračín trnavá,
růže voňavá,
pětadvacet.

Medrcidocházejído města.Vtom strhnesekřík.
Už jdou! Mudrci jatí strachem utíkají. Najednou pod nimi
rozevře se zem a pohltí je. Pišingrovi koukají na povrch
jen pórka. Jedna jeho botka se pohybuje a úpěnlivě volá.

Pišingrovabotha:

Hle ty hrůzy, ble ty divy,
trest nás stibl spravedlivý.

. Pišingra bol jímá dravý,
rozum v boty spad mu s hlavy
a proto já místo něho
účet kladu z díla jeho:
Volil Němce — liberála,
sale ta věc tak se stala,
že nevěděl jako nyní
cože vlestně ani činí.
Kdyby tolik rozumu měl

| jak já jeho poubé botka,
jinak by byl jistě jednal.
Rcete mu to, kdo bo potká.

Opona soucitně padá.

Doslov.
Výbor města Trhových Svínů odsoudil jednání šestí

velitelů trhosvinenských a vyslovil třemmudrců nejhlubší
své opovržení. |.

k



Jonž vo3. čísloletošníhoročníku ospise Wintrově

polní brozaým spůsobem. Mimojiné praví„Čas“. Po Pals přišel Tomek, muž suchý
a studený. Tomek napsal hrozný onem výrok: „ná“
rod v celosti navrátil se k starému náboženství,
povrehně sice s počátku, aje dosti brso také úpřímně
a opravdově, a nabyl tím při vší jinak bídě, hmotné
i duševní, útěchy srdce a mravního posilnění po
třebného k novému badoucímu obživnutí.“ Žáci
Tomkovi pokračají v duchu mistra a učitele svého,
pracujíce bez ducha a bez srdce. A to se
děje v době, kdy u vesla národního stojí srana
liberální. Ba slad právě proto — spis, jejž máme
dnes hlavně na mysli, věrně odpovídá tomu mla
dočeskému liberalismu. Dva veliké avasky pilné a
snad přepilné práce sepsal Z. Wiater: Životcírk.
v Čechách, ale jaký duch! Horší než u Tomka,
jemuž je kniha věnována. Práce ta vrhá de do
české veřejnosti a heslem t. zv. objektivnosti, ale
právě ta objektivnost ji zabijí, neboťje bezcitnější
než přímé útoky Lensovy. Ten se aspoň pro něco
rozpálil. Pan Wintervšak chlubí se (ve Věstníku
České Akademie, květen 1896), že „stanovisko
tétoprácejestamebochcebýtivýše,nadstrana
mi .. . autor snažil se býti klidně objektivním;

archiv mu podal, tak líčil, vždy však šetrně.“
idně objektivní? Ne, ve skutečnosti je to strach

z klerikálů a v posledním řetěsei je to liberálně
klerikální spojenectví. Pan Winter se hodí do mla
dočešství, které také posilňuje klerikalism . ...
Nedovedu si představil, aby český historik prošel
16., 16. u 17. stoletím dějin českých, a aby mu
Hus i Bratři stejně k srdci přirostli jako Jezoviti
a dragoni pobělohorští ... . Nebylo ještě u če
ského historika tolik lhostejnosti k obsahu české
reformace, tolik ledovoati k podstatě všech těch
bojů náboženských, kolik jí obsahuje Wintrův Ži
vot círk. v Čechách.I tomu kaplanu klecanskéma
hořelo srdce, když o těch zásadách přemýšlel. A
musí hořeti srdce každému, kdo se dotkne těch

ledních pravd člověka a národa. Vzdělaný Čech,
byt i nejryzejší katolik, musí vyznati aspoň to,

kdo v minulosti měl pravdu. Snad najdou odbor
níci ve knize Wintrově, že správně pracovul v ar
ohivu, ale odborník neodborník musí se sděsiti
toho ducha a směru myšleakovitého. S takovou
povrchností a lhostejností nebyloještě
psáno o české reformaci. Tu přece nestojí botanik
ani zoolog před lhostejným předmětem, jejž roz
pitvá, napne, vycpe, usuší, nýbrž stojí člověk a
Čech před svými otci avidí jejich zápal pro Boha,
pro věci Božské, vidí hranice, popraviště a zástupy
vyhnanců vláčejících se po cizině, ožšebračených o
anáky světské, ale nesoucích v srdcích pravdu

Ba . Winterje horší nežTomek.“ Tolik „Čas“.. S tedy nedostačuje, cv napsal Winter o útra
pách našich předků. Podle „Času“ měl Winter
voliti a často opakovati aspoň tak silné výrazy
jako jsou: hranice, popraviště, vláčení vybnanců,
ožebracení.. . Winter nemél viděti revoluci, vy
sokou politiku, cizácké vlivy, fanatickou zášť proti
katolíkům atd., což všecko nešťastné naše předky
aílilo více, než všecka pravda Boží. Pronásledovaný
křesťan nepočíná si tak, jako jednali emigranti;
prvotní křesťané obovali se v pronásledování do
cela jinak. Dle přání „Času“ měl však Winter
viděti v českých nekatolících nevinné, čisté mu
čeníky. Od nynějška si tedy Dr. Winter pamatuje,
že má katolíky v historii tak nenáviděti a tupiti,
a protestantismus tak milovati, jako to činí „Čas“
už po několik let

TRA"
List z Prahy.

V nedělí přišel na posilu sociální demokracii
s Berlína občaa soudruh Bebel, z Vídně občan
soudruh Adler. Na ulicleh stojí davy židů a ve
všech dílnách se dalo dělnictva prázdno. Na pla
kátech občana Dědice stojí „Praha v nebezpečí“,
volba Dědice ohrožena, soudruzi doutavte se do

jednoho muže k volbé!
V hostincích se kupují od židů a socialistů

volební lístky a který dělník si vědomě vede,
dostaneza hlas alespoň3 zl. Za to vše může
býti pořádná opice. Červenástrana dostala s Vídně
na kupování hlasů od židů 60.000 zl. jak se vše
obecně v Praze mlaví! Celá Praha je volbou tou
jako vzrušena a na veškeré stranické vášně jsou
až dodna vzbouřeny. Tak jak dnes se volby dějí,
to není svoboda, to je zuásiloění a švindí.

Vcelém tom boji braje perfidní úlohu orgán
české Intelligence N. Listy. Tento národní palič
napsal v č. 71, že socialní demokraté akřesťanští
soviálové jsou jeduo. „Za hesly přinesenými k nám
z Ciziny a hblásanými nejúhlavnějšími nepřáteli
našeho národa, pod prapory, které jakživy nevlály
nad hlavami pravých bojovníků českých, dnes
tlupy sociálních demokratů a křesťanských sociálů
sestupují se k boji proti márodní strané svobodo
myslné, jejížto program objímá celý český národ
bez rozdílů stavu a náboženství a slouží celé vlasti,
Jejížto lesk a sláva mají býti sacbovány i pozd
nímu potomstvu“.

ak píše placený Jakobín v redakci N. L.,
bází stranu socialistickou a nás katolíky do jed

nobo koše, protože márodaí otrasa katolická s0
osmělila bez povolení redakce N. L. postaviti si
samostatnébo kandidata dp.Šimona, který obdržel
přes 8000 hl.. kteréžto blasyby byly právě sta
čily, aby rukavičkář Břesnovský, který tak často
na městské radnici kněze a katolické náboženství
urážel, prošel. Nyní zapomíná naše strana na
drahé urážky adává blasy té straně, která svými
novinami v lidu českém náboženství katolické už
po celé čtvrt století soustavně podkopává. Nyní
potřebují naše blasy. .

Dnes jest nad slunce jasno, že my katolíci
Šeští se musíme teprv zorganisovati, že musíme
sakládati katolické spolky politické, dělnické, živ
nostenské a hlavně roloické. Dnes již každý slepý
musí doznati, že žádný kněz český nemůže bez
důkladného vzdělání v otázce sociální do veřej
nosti jíti. Právě proto jest již nejvýš na čase, aby
na bohosloveckých učelištích sociologie byla sa
vedena jako zvláštní učebný předmět, jak resoluce
na sjezdu brněnském zřejmě k té věci vyzývá. —

Dr. Matuš opětně v Roudnici úzkostlivě se
vyhnul luštění otázky školské, která pro nás ka
tolickou stranu várodní znamená základ našeho

pera. Dr. Matuš v Roadnici pravil, že siyroláci mohou školu upravit jak chtí a myv
Čechách si ji upravíme, jak my budeme chtít.

Dnes již každý ocení, že strana mladočeská
chová v sobě rozklad a hoilobu. Pouze bezohledné
vystupování socialistické internacionály sjednotilo
ostatní strany. Za krátko přerostou děti vlastního
tátu, který se nechce k dětem nyní blásit. Jed a
mor sočialní demokracie se bude ode dneška šířit
u nás čím dál tím víc. Řady socialistů co den
rostou zuboženými rolníky a na misinu přišedšími
řemeslníky a fivnostníky.

Zítra se budeme dělit, mlaveno na přažských
ulicích. Děsný zločin páchá tu Israel na českém
národu, štvouc massy dělnické, ponejvíce to ži
dovské otroky, proti českému knězí a proti ná
boženství. My čeští katolíci neztrácíme naději ale
obáváme se, že ta chátra od židů;átvaná proti
knězi jednoho dne rozbije nejen židům távárny a
stroje, ale že pak bude chtít ničit všecko.8 B

Politický přehled.
Císně na pobřežíjižní Francie koná časté

a daleké vycházky. Tak byl opětovně v Nizze,
Mentoně a Cannesu. Při té příležitosti dochásí i
k osvědčením patií francouzsko-rakouských.
Tak mimo jiné francouzští důstojnící alpských
střelců pozvali rakouské námořní důstojníky na
lodi „Miramare“ do vojenské besedy ku společné
zábavě a hostině. Za to z rozkazu mocnářova po
zváni byli francouzští důstojníci na loď „Miramare“
k hostině od rakouských námořníků. Jak se sdě
luje z Vídaě, odjede J. V. císař do Petrobradu
dne 28. dubna. Celá cesta trvati bude 1 s jízdou
osm dni, u carského dvora sdrší se J. V. tři neb
čtyry dní.

Výsledokvoleb v5.kurii v Čechách.
V Praze zvolen byl v úterý při užší volbě po
mocíkatolíků a staročechů mladočech Václav P. Bře
smovský %2.142 hlasy. Socialista Dédic dostal od
socialistů, židů a Němců 14.310 hlasu. Na Smí
chovsku zvolen socialista Joa. Steiner 416 hlasy.
Mladočeský kandidát podporovaný staročechy a
klerikálydostal270 hlasů.Na Mladoboleslav
wku zvolen HeřmanJanda pomocí staročechů 332
hlasy. Socialista Šustr měl jen 319 hlasů, ostatní
hlasy byly roztříštěné. Na Jičínsku zvolen mla
dočech Jan Dolešal 451 hlasy, socialista Černý
dostal 192 hlasů, křesť. sociál Stupka 12 hlasů.
Na Královéhradecku dostal p. VáclavFor
mánek 536 hlasů, socialista Štěpánek dostal 120
hlasů, P. Vrba 320 blasů (na Náchodsku 6, na
Opočensku 5, na Skalicku 5, na Jaroměřska 1,na
Chrudimsku 1. Četní katoličtí volitelové volili p.
Formánka. Na Litomyšlsku dostal p. Karel
Adámek 301 hlae, p. Jiroušek dostal 42 h:asů,
ostatní hlasy dostal socialista Burian. Na Čáslav
sku zvolen p. Filip Bečvář. Klerikální staročech
p. Vácha dostal 59, socialista Šturc 48 blasů. Na
Kolínsku zvolen p. dr. Engel 526 hlasy, kř.
sociál Bystřický dostal 18 hlasů, socialista Rais
105 hlasů. Na Táborsku při užší volbě zvolen p.
Holanský 355 hlasy proti 241 hlasům. Na Písecku
zvolen při užší volbě Fr. Dostál 326 hlasů,
proti socialistovi Vaňkovi, který dostal 263 hlasů.
P. dr. .lorský měl při první volbě 30 hlasů, p.
Dostal 184 hlasů. Na Plzeňsku svolen Bocia
lista Vrátný 484 hlasy, mladočech Pokorný dostal
196 hlasů, kand. křesťansko-sociální 7 hlasů. Na
Cesko-Budějovicku měl při první volbědr.

Bitzan 142 hlasů, statkář Herbst 208 blast. Při
drahó volbě zvolen Herbst 308 hlasy. Dr. Zátka
dostal 264 hlasů. Tři čeští socialisti z Trhových

va (mezi nimi dva Sokolové) v.lili Herbsta.V Č.Budějovicíeh17 socialistůz města, LIz ven
kova, v Jindřichově Hradci 11 socialistů a v Tře
boni 6 českých socialistů dalo se židy a Němci
přemlaviti, že nevolili dr. Zátku, jak pro případ
užší volby byli slíbili. Dr. Zátka vůdce Čechů
budějovických podlehl tedy jen zrádě socialistů,

Jichž vůdci prý sa sráda na vlastní krví spácha
nou dostali od Němců 2.000 zlatých. V německých
okresích zvoleni socialisti. V Liberci Honnich,
v Trutnově Ktesewetier v Chebu žid Verkauf a
v Litoměřicích Schramamel, ve Stříbře zvolen na
cionál prof.RóAhlsng.

ýsledky veleb. V Dolních Rakousích
svoleno bylo v V.kurii 9 křesťanských socialů a
klerikálů, za venkovské obce zvoleno 7 křest. 80
ciálů a 1 klerikál. V Horních Rakousích zvoleni
v V. i ve IV. kurii vesměs klerikálové, podobně
v Solnohradsku. V Korutanech zvoleni v V. a IV.
kurii němečtí lidovci, dále Slovinec kanovník Ein
spieler. V Krajimé zvoleni vesměs slovinští kleri
kálové. Na Moravě za venkovské obce zvoleno 9
kandidátů národních a lidových a 2 němečtí li
dovci. Zasloužilý poslanec farář Weber propadl
150 hlasy proti dru. Pražákovi, který zvolen
200 hlasy.Na Brněnskusvolen rolník Martínek
316 hlasy, dr. Koudela dostal jen 142 hlasů. Na
Boskovakuzvolen 488 hlasy mlynář Heimrich.
farář Ševčík dostal pouze 172 blasů. Na Jihlav
sku zvolenrolník Pospíšil, 269 hlasy proti prof,
Thdr. Neuschlovi, jenž dostal 194hlasů. Na Va
lašsku zvolenlékárník Seichert, učitel Kadl
čák dostal jen 172 hlasů. Dále zvoleni rolník
Vychodil 279 hlasy z 361, rolník Svozil 240
proti 187, rololk Rozkošný 351 -hl., na Zno
jemsku křesťanskýněmecký sociál Neunteufel
253 hlasy proti 180 hlasům. Němečtí lidovci Sei
dl a Zimmer byli proti liberálům značnými vět
šinami zvoleni. Ve Slessku propadl na Opavsku
konservativecbaron Rolsberg 128 blasy proti
148 hlasůmodrodilce Hefmanského. Na Brun
tálsku zvolen antisemita Kaiser, na Těšínsku
magr. prof. Swiežy. V Bukovinč zvolen za Čer
novice socialista, za Štyrský Hradec zvolen soci=
alista Resel 21.047 hl. proti kat. konservativci
dr. Gutjahrovi, který dostal 18.134 blasů.

V Haliči zvoleno ve venkovských obcích
7 Rasínů(z nich jsou dva radikální), 13 členů
polského klubu, 3 přívrženci strany lidové a 6
přívrženců Stojalovského. V V. kurii zvolení 2
socialisté (žid Daszynski v Krakověa Kozakiewies
ve Lvově), 2 Rosíni, 2 lidovci, a 9 členů polské
ho klubu.

V Německu žádá vláda za rozpočtový
rok 1897—98 na stavbu lodí 129 mil. marek,
Z toho připadá 70 milionů na stavby lodí a sice
10 milionů na novostavby, 60 milionů jako
drahé, třetí a čtvrté sptátkové lhůty. Sněmovní
většina povolila sice žádané miliony na novostavby,
ale při lbůtových splátkách škrtla 12 milionů ma
rek. Lodi,kterése stavětzapočaly,musíseovšem
také dostarět. Odepření dalších splátek stalo se
tedy pouze z ohledů taktických a na čas, neboť
rozhodující katolický střed si chce nové vymože
nosti od vlády zabezpečit. Tato konečně povolí,
peboťfdosud všdy povolila. — Státní sekretář,
admirál Holmann, který napřed po říšském
sněmu německém žádal povolení 187 mil. marek
na loďstvo, prý odstoupí.

Ministr Hanotoax, jehož politikačelí k
k zachování evropského míru poctén byl opětně
důvěrou francouzské sněmovny. Pět velmocí sou
hlasilo s donucovacími prostředky na Krétě; jen
francouzský zahraniční ministr potřeboval k po
dobnéma opatření schválení většiny sněmovny, ji
nak by byl musil s nynější vládou odstoupiti, takže
shoda všech šesti evropských velmocí by byla bý
vala porušena. Sněmovna schválila politiku zahra
ničného ministra, aby samospráva Kréty a svrcho
vanost sultána byla chráněna, aby řeckéa turecké
loďstvo a vojsko opustilo ostrov, a aby jej obsa
dilo vojsko všech velmocí v počta 500—600 mužů,
tedy dohromady v počtu 3—4 tisíců mužů. Pak-li
se řecká vlada bude zdrábat vojsko odvola“, bude
blokáda Kréty provedena a řecké vojsko vyhla
dověvím k odchodu z Kréty donuceno.

Drobné zprávy.
Jeho Milosťnejdůstojnější pan biskup

Brynych odjel ve středu do Chrasti, kdež včera
ve čtvrtek slavil svoje jmeniny. Od členů nejdů
stojnéjší kapituly a duchovenstva jakož i od vy
nikajících osobností došla ndp. biskupa četná bla
hopřání.

Zprávy diécesní. Ustanovení jsoa:
p. Josef Bekera, administrator, za fatáře v Repni
kách, p. Alois Dolek, katecheta v Jilemnici. za
faráře do Liskovic, p. Jan Lašťovička, farář v Běst
víně, za faráře do Nížkova, p. Ant. Boháč, aimi
nistrator, za faráře do Chvalče, p. Josef Holcman,
koop. Roveňský, za koop. do Mříčné, p. Frant.
Jirásko, koop. Mříčenský, sa koop. do Rovně, p.
Jan Snížek, fundatista v Kutné Hoře, za zat. ka
techetu do Králova Městce, p. Jos. Hrnčíř, koop.
Opočenský, +a zatím. katechetu do Jilemnice, p.
Jos. Adam. koop. ve Vojnově Městci, za koop. do
D. Libcbav. Uprázdněné místo: Běstvína,
fara, patron. barona Herzogeaburga od 10. března.

Dar. Jeho Milost odp. biskup Edvard Jao
N. Brynych daroval společnosti Lvové 50 zlatých.



Konferenční řeč!v Chrudimi. J. B. M.
Eduard Jan Nep. Brynych, biskupkrálové
hradecký, bude jako loni tak i letos v arciděkan
ském chrámu Páně v Chrudimi od neděle dne 21.
až včetně do čtvrtka dne 25. března t. r. vždy
v.pět hodin odpoledne míti pět konferenčních řečí.
V neděli dne 21. března Nové Proudy. (Atbeismus,
socialismus.) V pondělí dne 22. března Velikost
19. století. (Pokrok, svobodomyslnost, V úterý
dne 23. března (Víra otců našich.) Ve středu une
24. března (Kalich Páně). Ve čtvrtek dne 25. března
(Den 16. května a den 6. července).

Voličové král. věnného města Králo
vé Hradce! Dnešního dne voláni jste k voleb
nímu osudí, abyste dali hlasysvé buď kaodidátu, který
po volbách r. 1891 přes noc stal se ze staroče
cha mladočechem, a ktěrý dnes dělá politiku
konservativní, anebo abyste hlasy avé dali muži,
který strané své konservativní zůstal věren. Mla
dočeská strana přestala dnes býti čarodějnou ne
bof nevyvrátitelnou skutečňostí jest, Že naše po
měry politické, národní i hospodářské se za její
vlády zhoršily, že se všech stran zejí vzniklé me
zery a ztráty, že se všech stran ozývá se hlas,
že právě uplynulé parlamenlarní období snamená
pro národ náš ztracenou bitvou a zmar tak mno
hých, těžce nastřádaných sil. Občané! V očekává
ních svých byli jste zajisté sklamáni. Zástupci
národa Českého, jak ukazují skutky, přiznávají
nyní sami, že podceňujíce sílu a pevnoeťobražení
nepřátelského, přeceňovali své bojovné aíly, při
znávají nepokrytě, že toliko ve spojenství s pří
buznými stranami lze lepší budoacnosti raziti
dráhu. Strana svobodomyslná, po mnoha zmaře
ných nadějích, chce navázati po Aletech tam, kde sta
roóeská strana přestala. Ač to dosud popírá, chce
politiku dělati v majoritě říšské rady a nikoli
v beznadějné oposici. Strana svobodomyslná kan
diduje za město naše p. dr. Františka Slámu,
radního sekretáře v Těšíně, s jebož posavadní
taktikou a programem sice eoublasiti nemůžeme,
jemuž však popříti nechceme, že zvláště o naše
zájmy královéhradecké jistých sáslub si získal.
Kandidátu tomuto nechceme také upírati způso
bilosť k vykonávání poslaneckého mandátu, neboť
kvalifikací svou překonává kvalifikaci obrovské
votšiny navržených kandidátů své strany. Vystupu
je-li přesto proti p. dr. Fr. Slámovi kandi
dát strany národní p.-dr. Ryba, který se
též podpory voličů ryze katolických dožaduje, tedy
děje se tak jedině z toho důvodu, že jde o za
stoupeni českých stran konservativních. Pan dr.
Ryba postará se o prospěchy českého lidu nemé
ně než pan dr. Sláma. Pak-li mu při dnešní
volbě věnujete důvěru svou, bude se o prospěchy
niroda zajisté svědomitě starati. Stejné úmysly a
enahy předpokládáme však též u kandidáta po
slanectví, p. dr. Slámy. Veleotění páni voličové!
Volte proto dle nejlepšího svého vědomí a svědo
mí, vedenijsoucevřelouláskouk národuavlasti!

neditelstvo spořitelnykralovéhradecké
vydalo právě tiskem výroční zprávu za r. 1896.
účet pokladniční vykazuje příjmů obnosem
2,882.641 zl. 14 kr. a sice hotovost pohiadniční
dne 1. ledna m. r. 54395 zi.97 kr., vklady 4.583
véřitelů 680.361 zl. 46 kr., splátky hypotekární
200.458 zl. 84 kr., splacené zálohy na cenné pa
píry 12.305 zl., úroky z bypotekárních půjček, z
cenných papírů atd. 216.267 zl. 08 kr., za pro
dané a vylosované cenné papíry 552.231 zL 90 kr.,
za prodané pokladniční poukázky záložního úvěr
vího ústavu 105.850 zl., vybráno z přebytků u
jiných ústavů uložených 655.347 zl. 54 kr., stále
některé menší příjmy v obnosu 5.393 zl. 05 kr.
Vydání: splátky věřitelům 990.829 zl. 58 kr.,
půjčeno na hypotéky 687.007 zi. 75 kr., u jiných
ústavů uloženo 587.121, zakoupené pokladniční
poakázky zál. úv. ústava 30850 zl., zálohy na
cenné paplry 13.025 zl., městské obci králové
hradecké ze zisku za 1895. rok 24.000 zl., menší
dary 900 zl., služné a odměna revisorům6.370 zl.,
dále veškeré menší vydaje. Hotovost pokladniční
31. proeince m. r. 36.625 zl. 35 kr. Úhrnem ob
náší 204.953 zl. 64 kr, čítaje v to obnos per
9.261 zl. 88 kr., ze zisku za minulý rok. Čistý
zisk obnáší 32.020 zl. 29 kr. a kursovní zisk
3.613zl. 40 kr. Účet rozvážný vykazuje
v aktivách mimojiné půjčky na hypotéky 4,617.752
zl. 68 kr. Zálohy na cenné papíry 20.476 zl,
cenné vlastní papízy 124.900 tl., cennépapíry ku
zřízení nadace 2.000 zl., státní papíry 1.010 zL,
akcie 1.600 zl., dům právovárečný č. 125 v Hradci
Králové 16.382 zl., vklady u jiných ústavů a zá
loby 89.440 sl. 64 kr., inventaf 2.360 zl. 76 kr.,
zásoba knížek 237 zl. 80 kr., nedoplacené úroky
107.387zl.16kr., úhrnem aktiva 6012.172zi.
29 kr. Totéž sumu vykazají passiva a sico:
vklady věřiteiů na 4 procenta 3,251.821 zl 81kr.,
na 3 a půl procenta 1,397.659 sl, 73 kr., napřed
přijaté úroky 14.064 zl. 1 kr. Heservní foad váe
obecný 264.463 zl. 54 kr. fond ku zřízenízáložay
spořitelní 408 zl. 65 kr., fond pro difference kur
sovní 18.478 zl. 43 kr., fond ku dostavení domu
pro spořitelnu 1.928 al. 43 kr., fond pensijní pro
úředníky spořitelny 27937 sl. 40 kr., fond ku

ME A chování Platy zisk 32.090zl 29 kr.a zacho oh památek
historických ráčilivěnovatiP JosefGilbert
v Jihlavě 10 zl. 50 kr., Okrašlovací spolek Par

dubický 7al, Exc. kardinal Sembratovics ve
Lvově, Meg. Dr.Fr a vdp. děkan Musil v Král.
Hradci po 5 zl., Sbor učitelský dívčích škol staro
městských v Pardubicích 3 sl. 60 kr., Mag. Sikora
v Těšíně, ndp.fděkan Chotovský v Žamberce, kanov
ník Pogerth v Král. Hradci, učitel Těšín v Sicbu
a obecníúřad v Policin. M.po2. zl., vdp.kanovník
Malý ve Smídarech 1 zl. Všem vroucí: „Zaplatť
Pán Bůhl“ Poněvadž do potřebného nákladu per
25.000 zl. ještě 6422 zl. se nedostává, prosí za
další příspěvky hojné.

Divadlo. Jednota katolických tovaryšů se
hraje've čtvrtek dne 25. t. m. hru „Pražský fla
mendr.“ Obraz ze života měšťanského ve 4 jedn.
od K. Tyla. Začátek o půl 8. hod. večer. Lístky
Ize vyzvédnouti v den představení ve spolkové
místnosti od 10.—12 hod. dopoledne.

Rozpočet král. v. města Hradce Krů
lové na r. 1897 vydán byl trochu opozděně. V80
botní schůzi městského zastapitelstva se mělo o
něm jednati, avšak sešlo z toho, jelikož se nese
šel dostatečný počet členů. Uhrn řádných výkazů
rozpočten jest na 159284 al. 61 kr.. vydání pak
na 120-575 zl. 66 kr. Řádný schodek obnáší
38-708 zl. 85 kr. — Mimořádné vydaje rozpočteny
jsou oa 241-800 zl., mimořádné příjmy pak na
239.000 sl. Mimořádný schodek obgášítedy 2800
sl. Úhrnný sobodek per 41.0085 K+.má se uhra
diti: a) 10%, přirážkou k přímým daním jest
5 400 «l.; b) 3%, přirážkou k nájemnému per
27.000 zl. jest 8-100 zl.; o) darem spořitelny s či
stého zisku v r. 1896 t. j. obnosem 25.000 zl;
d) zoytek per 2008 sl. 85 kr. má se ubraditi
s pokladní hotovosti.

- ZČeských Budějovio. Dnescelý český
národ pohlíží s A jat na výsledek volby do
říšské rady sa město České Budějovice, kde spo
jené české strany kandidují prince dr. Bedři
cha se Schwarzenbergů proti kandidátu
vládnoucí v městě strany německé. Český volební
výbor, v jehoš čele stojí dr. A. Zátka, se
kretář obchodní komory dr. Fr. Hromada, dr.
Hugo Dlohý a farář Šrámek, učinil k volbám
ty nejpečlivější přípravy. Sbor důvěrníků přesně
rozdělil voliče na Čechy úplně spolehlivé, pochyb
né, nejisté a špatné, do podobných kategorií ros
třídil c. k. civilní, vojenské a vrchnostenské pem
sisty, a šidy, vůbec dle nej
domí kvalifikuje kašdého voliče a tak počítá na
většinu 150 hlasů. Počítá při tom s čafaým: voliči
odvislými od městské správy, německých ústavů
peněžních a obchodních, jakož i od závodů prů
myslových. Mnohým z těchto abožáků nerbývá,
leč ztratiti buď existenci, anebo voliti s vládnou
cími Němci proti vlastní své krvi a lepšímu pře
svědčení. Trudný to poměr v městě, kde vedle
1500 židů a 8000 Němoů žije přes 22.000 Čechů.
Český volební výbor v Budějovicích nemá bohu
žel tolik hmotných prostředků, aby každou hrozbu
a každé násilí Němců mohl paralysovati bmotným
zaopatřením českých voličů z práce a služby pro
puštěných, na existenci ohrožených. Český volební
výbor v Budějovicích jest odkásán pouze na vlastní
skrovné své prostředky, nebot český národ
má sice k Čechům budějovickým, kteří
musí odrášeti útoky veškerého jižního němectva
— sympatie, ale ruky pomocné, hmot

ných prostředků, Pons Ba agitace apodpory obroženým Čechům—nedá
Těžký proto boj bez groše německým tisí
cům, které při volbách volitelů do V. karie a při
volbě poslance dělaly opětně divy. Uplatit se dali
nejen socialisté, ale také mnozí radikálové, kteří
mají sice vždy Plnou hubu vlasteuectví, ale žád
ného svědomí. Český renegát z českých Bernardic
u Tábora Taschek, žid dr. Israel Kohn s Hoštic
u Strakonic, notář dr. Havelka z Heřmařova
Městce, který podnes dobře německy neumí, ředitel
Matěj Koch, českého ševce syn, lékárník a půlmistr
právovárečníků Adolf Haas, starosta okres. zast.
dr. Miegl z Rožnova, purkmistr Jos. Kneisl 8
jejich pomocníci a agitatorská morčata jsou páni
krutí. a kde nepomohou prosby,hrozby a úplatky,
tam si pomáhají bezohledným propaštěním českých
voličů z práce a služeb. Zvítěsísli dnes Čechové
budějovičtí při tomto terroru, a to povně věříme,
učiněn bude silný průlom do Barbarenburku, jak
dr. Zátka jednou České Budějovice nazval.

Z Jásené. Projev důvěry, důstojnému panu
Fr. Novákovi, faráři zdejšímu). Jménem velké vět
šiny občanů zdejších projevujeme Vám důstojný
pane důvěru a litujeme, že Jste se stal někomu
nepohodiným s on ze zášti Vás neotně osočuje,
jak bylo uvedeno v časopisu „Osvěta lidu“. Pisa

tel oné správy žehrá, co prý musela přestáti 86veročeská jednota. Na koho? Snad, když někdo
pronese nevinný žert? Pisatel oné zprávy dovolil
si mnohdykrát více, a žádný jej veřejně nekriti
soval Sebevědomě říkal, že nenosí na dvou rame
nech a jak so ukázal opak jeho slov! Proti komu
dříve byl, dnes se s ním přátelí a kydá banu od
ničemných lidí napověděnoa proti osobě, která

č a je pre dobrou vůli a sjedaocenostv obci.iní to snad proto, še dal slovo, k vyčistění
vzduchu? Pisatel nepřeje snad, kdyš si někdo
hráti nechá, aby také platil, a sám číverák má
také kšeftik, ssaja tedy také z lidu, ale ne špi
rites, nýbrž nějaký groš. Mezi jiným praví písa

tel, že kásánímpamsfaráře, že byl lid roshořčes.
Tomu nebylo tak, ale Vámi je lid rozhořčen. Dáke
uvádí se, že žácí obdrželi pětku s nábošibství
Proč Jste také nepověděl světu také, že při zkoušce
náboženské „první“ žák VI. třídy nedovedl spočí
tat, kdyš byl panem vikářem tázán, jak dlouho
jest od nastolení vysoce postavené osobností? Zato
dostal samé jedničky. Zkrátka udělá lépe pan
písatel, když vi bude hledět svých povinností a
správně je bude zastávat, a ne hanobit osoby,
které toho nezaslahují. Avšak všeho do času.

„3 Králové Dvora se nám o namuje,že
učitel p. Uher szNemajova není helveta nýbrž

atolík v Písku narozený, který teď chystá s0
k učitelské zkoužce v Jičíně.

Také Litomyšl uje. Ve skupině
měst Litonsyšl, Polička, ČeskáTřebová, Ustí nad
Orlicí, Skuč, Hlínsko, Chotěboř, rozesýlá se pro
volání volební, ve kterém se problašuje: „Vzhle
dem k nentěšeným politickým a hospodářským po
měrům naší vlasti nenesli jsme 260,že sa poslance
našeh» voliti budeme vynikajícího politika a očesce,
neúmorného pracovníka p. JUDra. Aloise Zuckra,
uoiversitního professera v Praze. Kandidaturu tato
pp. voličům vřele ožporučojeme. „Voličové lito
myšlátí.“ — Jak známo, zastupoval jiš zu dřívěj
ších dob prof. dr. Zucker tuto skupinu měst jako
poslanec na říšské radě.

Úmrtí.VObradimizesnulav Pánapo dlouhé
s trapné nemoci paní Kristina Tomšová,
choť majitele a redaktora „Českého Východu“ p.
Josefa Tomše, členkyně všech vlasteneckých a
humanních damských spolků v Chradimi. Zvěčočlá
dožila se stáří teprve 45 roků a zanochává šest
sirotků: Václava, Božena, Marii, Josefa, Jana a
Boleslava. Pohřeb se konal ve středu o 4-a půl
bodině odpolední na hřbitov Novoměstský v Chru
dimi. Paní Kristina Tomšová byla sestrou
žasloužilého ředitele novoměstské měšťanské dívčí
Skcly v Prase para Václava Chsbra, a pražských
učitelek sl. Marie Chabrové na Hrádku a Asto

plo Chanrové na Týně. Věčná jí budiž paměť.i p.

„Národní Listy“ nadávají klerikálům
a Staročechům po volbáchjako špaček, ačkoli
kaceřovaní klerikálové a Staročeši jim v mnohých
okresích pomohli z bryndy a zachrágiji nejednoho
mladočeského poslance před propadnutím. „Strana
klerikální přes všecku svou agitaci mnoholetou (1:1)
v lidu českém nikde prý kořenů nesapastila, nic
prý nepomohla straně klerikální její centralistická
organisace, ni sjezdy s porady hierarchie, nic
jejich pastýřské listy nic kazatetna a ostatní pro

středky. Klerikalismus u nás prý poražený jestprýpoubou odnoží německé (!!!) nadvlády v círky
cislajtánské (!!!), jest prý částí jihoněmeekél

ho klerikalismu, jenž pí 7 minulosti české zůstavil stopy nejhrůznější. — Tak a podobně žvaní
krvavý pan Karel Tůma v Káči z Mariauské ulice
aby Mladočechdostal husí kůži z těch hrozných kleri.
kálů a pak aby mu spadl balvan se srdce, když
se v Národních dočte, že svobodomyslný rytíř
Brunclík způsobil těm klerikálům zdrcující poráž
ku. — Nám o nějaké cislajtánské církvi, a o mí
co části jihoněmeckého klerikalismu není pranie
známo, my nevíme také naprosto ničeho o Cen
tralistické organisaci klerikálů, ačkoli bychom o
tom věděti museli, kdyby na žvanění „Národních
Listů“ aspoň stéblo pravdy bylo. — Kdyby čeští
katolíci jako strana politická byli organisováni,
pak by byli kandidáti „Národních Listů“ propa
dali jako brašky. Budou-li čeští katolíci do příštích
voleb jako politická strana organisováni, pak se
přemnohý z dnešních trabantův „N. L.“ s man
dátem více neshledá, ovšem, — pak-li se zatím
nestane také klerikálem. Ostatně z mladočeských
poslanců nemají klerikálové ani teď žádného stra
cbu a jeden dobrý muž mezi nimi, ovšem posla
nec novopečený dal po nás také doslovně vzkázat:
„RačteJeho Milosti nejdůstojnějšímu
panu biskupovi Bryoychovi vyřídit
moji největší úctu a pěkné poručeníl“
Oproti velebným pánům kaplanům mají „N. L.“
ovšem trochu větší kuráž, zvláště proti těm, kteří
i bez všeliké organissce se odhodlali ke kandida
tuře. Ostatně i těm mají býti „N. L.“ „vděčny,
vzdyt bez nich nebyli by pání poslanci. Březnov
ský, Jaada, Dostál atd. nebyli by bez těch kleri
kálů a kaplanů ani zvolení bývali. A že nesčetně
mladočeských volitelů bylo proti socialistům jes
díky tém kaplanůma klerikálům, to je také zná
mo. Tedy nač to brdopyšné hudrování?

Zemský včelařský v Čes. Ska
licí konatisebude 15.až 18.srpna t r. Sje
sdový a výstavní výbor zvolen byl již 21. února
1897 a první ochůsí svoji konal doe 11. břesma.

Matiční zápalky. VýboruÚstřední Mati

ce bkolské docházejí dotasy je-li pravdos, žev továrně Vojtěcha S cbeinosta v Sušicivyrábí
se dvojí druh zápalek ve prospěch Ústřední Ma
tice školské, a sice „Pravé české zápalky“ a „Su
šické zápalky“ s podobou vyučujícího Komenského.
Aby věeliké omyly se szamezily, osaamaje 80
z kanceláře Ústřední Matice školské snova, še
jedině Rchoinostovy zápalky s podobou



Komunskéhovbělomodročervonýchkra
BEKach vyrábějí a prodávají se prospěch Ustřední Matice školské. Na obou

pochýoh stranách krabiček jest firma VojDosta otištěna | « nápisy: „Ve prospěch U
střední Matice škojské“ Žádné jiné zápalky nef

v6 prospěch Matice se neprodávají. Pan
Host vyrábí a prodává též „Pravé české zá

palky“ jakož i mnohé jiné druhy sirek pro země.
rakouské i pro cizinu, ty však nejsou s matičným

jkem v žádné souvialosti. Zakládající člen
Matice p. V. Scheinost platí Matici z výtěžku
matičných zápalek ročně 1200 zl. příspěvku vmě
síčních lhůtách po 100 zl., příjem ten vkládá

-správa Matice do svých rozpočtů a naděje se do
českého obecenstva, že odbíráním tovaru Scheino
'stova nejen dosavadní důchod z něbo Matici sa
-chová, ale ještě zvýší. Členství p. Seheinostovo
při Ústřední Matici školské trvá od měsíce dubna
1898, i odvedl až do konce úoora pokladně ma

'tlěné 4800 zl. Máme za to, že toto vysvětlení o
výrobcích Scheinostových, které jakostí arou se
samy doporučují, poskytuje se obecenstvu dosta
tačná informace.

Kdo je KleseweterP Na Trataovskui od
českých voličů zvolený Kieseweter jest socialní
demokrat z Liberce hrubého zrna, jenš na Libe
recku netěší se dobré pověsti. Jest začivý nepří
tel katol. kněžstva a není mocen řádně českého
jasyka.

Mladočeši na žebrotě. „Našine.“se píše
tímto titnlem: Z Vídně, 13. března: Minulý

en dleli zde dr. Herold a dr. Pacák. Byli při
Jaší od hr. Badenibo, od něhož chtěli vyžádati vy
dání jazykového nařízení ještě před volbou ve
venkovských obcísh obcích, aby se postavení mla
dočeskék této volbě upevnilo. Hrabě Badeni
požadavek tento odmítl, prohlásiv,že bude
naříseníto vydánopozději,avšak nikoli jako
nějaký ústupek Mladočechům, nýbrž
jako důsledek správy a poměrů.

v jedné obci volili sociálníhodemokrata P Protožejim slíbili, že jim na po
svícení pošlou celého kooě, aby měli hodně veliké
„vosrdí“. V jiné obci slibovali, že jim pan Rot
Achild pošle každému pytel „feinové“ uherské
mouky — a na zimu kožich. V osadě H. dávali
voličůmpárek nzenek, housku a půlřitrpiva. Faktum!

v Náchodé překvapiti velkolepou pěreckoa pro
dukcí. Provedeť v měsíci dubnu t. r. velkou
elrkovní skladbu (sestávající z 27 čísel) od
Františka Gregory, bývalého řiditele chrámové
budby v Písku: „Česká responsoria z velixonoč
ních hodinek.“ Mohotná skladba tato, v českém
hodebním světě jediná dosud svého drubu dávala

'se již v některých čelných městech českých jako:
Písku, Plzni atd. s největším úspěchem. Posledně

též i v okolních městech: Jaroměři a České Ska
ici provedena byla a velké došla obliby. (V Ja
roměři na všeobecnou žádost opakována býti mn
sila). Právem dovolnojemesi tedy na skladbu tato
i produkci pro její budební krásy a moha'nost

nejširší vratvy města i okolí upozorniti, by nDepe
chaly si vzácného požitku ze skladby této ojíti.
Výslovn* podotýkáme, še pro solový part „Ježíše“
-získán chvalně známý koncertní
„pold Stocký, t. č. řiditel měšťanské dívěí školy
v Jaroměři. Začátek produkce ve 4 hod. odp., ko
nec v 6 hodin. Ceny míst jsou levné I. místo 50
kr. (zadní řad 40 kr.), II. místo 30 kr., k stání
20 kr., sedadlo na galerii 20 kr., k stání na ga

„lerií 10 kr.
Oprava. Pan JUDr. Frant. Jeřábek, zem

-ský advokát ve Dvoře Králové n. L. zaslal nám
tento přípis: Ctěné redakci časopisu „Obnova“ v
Hradci Králové. V právním zastoupení pana Vác
Java Ubra, učitele na matičné škole v Dol.Ne
majově, žádám ve smyslu S. 19. tisk. zák. o uve
fejnění následující opravy v nejblíže příštím číale
aneb na to následujícím čísle časopisu »Obnova.“
Není pravda. že p. učitel Uher půjčuje lidem listy:
belvetské, že agituje pro socialistický „Ruch“ a
„Lid“, že tupí papeže, biskupy a celou katolickou
církev. Není pravda, že do „Rechu“ lovského
roku napsal několik potapných stati o biskupovi
hradeckém a atrhal všecky, kteří jej za příčinou
visitaoe v Třemešné uvítali. Není pravda, že také
při jedné zábavě nakreslil vedle sebe Bismarka s
3 vlasy, papeže a biskupa a pak že za věeobec
ného smíchu fekl: „to jsou tří hostinští u nás“
Není pravda, že pam učitel Uberv Nemajově Dol
ním u Králové Drora n. L. je vysnání helvetského,
ač by to žádnou banbou nebylo. Není pravda, že
„p. učitel Uher hledí v osadách venkovských i mesi
rolnictvem šířití pokrokářské listy „Lid“, „Rach“,
„Osvěta lidu.“ Není pravda, že byl ve schůzi ho

--spodářské v Novolesích od rolníků odbyt a že ci
fak, jakoby zákeny čkolské pro něho vů

seměly platnosti. Naopak jest pravdou, že p.
učitel Uber se vždycky podle zákonů školských

"cboval. Znamenám se v úctě JUDr. Jeřábek. — Ve
Dvoře Králové a. L., 10. března 1897. Posmame
mání vodakos. Uznávajíce plnou těrou zásadu, že
každý má právo-a povianost se hájit, uveřejňu
jeme zaslaný nám přípie v doslovném znění. Naše

pány zpravodaje o působení pana učitele UbravNemajověžádáme všako blišší vysvětleníje
jich dopisů.

- Pogtřelil záletnou žemu. Ve Vorlechuu
Králové Dvora dělník Endrle postřelil z pistole
svou záletnou ženu, která vedla nepořádný život
a poslední dobou se svobodnýmdělníkem sdílela|
domácnost. :

Sebevrašdy. V sobotu odpoledne požil Čeněk
Sůra, 21letý číšník v hostinci u Batistů, příslušný do
Dobřenic vsebevražedném úmyslu silnou dávku morfia,
které sa krátkou dobu učinilo životu jeho násilný
konec. Mrtvola jeho přenesena byla do umrlčí komory

jší nemocnice. Příčina sebevrašdy je pro širší ve
nost neznáma, — V neděli zastřelil se jistý zří

zenec cukrovaru v Černožicích. K sabevrašdě dohnaly

prý a dů sevpraruje, sukně.vá přík ad. 3z0letý számečnický učeň B.
Zlatník s policií i s vězením již obeznámený, svádí
mladší učňe k hře o peníze, při čemž byl v těchto
dnech opětně přistižen.

Koňský a dobytěí trh odbývaný dne 16.t. m.
byl proti jiným trhům neobyčejně čilý a hojně navští
ven. Dobře platili se zvláště tažní koně. Celkem při
vedeno bylo na trh 1468 kusů u sice: 609 koní, 422
krav, 30: volů, 47 býků, 27 telat a 12 kos. Příští
trh odbývá se dne 13. dubna t. r. |

Kůň se zabil. O koňskémtrhu vedl Jos. Kašpar
« Roudnice pod Libčany as žletého bujného koně z
trhu. Na Pražském mostě lekl se pojednou kůň rychle
vedle něho jedoucího povosu a vytrhnuv se, skočil na
nově zřízený chodník přes zabrádlí. Dupotem na pr
kenném chodníku polekal se však ještě více a pádil
jako splašeňý ku konci, kde narazil prsoma takovou
silou na poboční kamenný sloup držící zábradlí, že
tento naklonil, ale sám také zůstal mrtev ležeti.

Zloděj labužník. Na předešlý týdenní trb dne
13. t. m. přinesla M. Šotolová, obchodnice drůbeží
s Jaroměře, mimo jiné košík, v němž uložono bylo
několik kop žabích stehýnek a 2 kg. másla. Sotva se
na trhu usadila a promluvila několik slov se soused
kou, vypálil jí nějaký mlaný zloděj koš se vším tam
uloženým zbožím a nebyl k vypátrání.

- Splašený kůň. Dne 16. t. m. odpoledne vyběhl
kůň ze stáje č. 165 čeledínu Pětickému a proběhl ně
kolikráte náměstí a vedlejší ulice, načež bylchycen.
Mimo notného strachu na blísku dlícího obecemstva
nestalo se neštěstí žádné.

Kordík chce cestovat. Stálý obyvatel kropá
čky Kordík vyžádal si v minulých dnech domovský
list a po jeho obdržení chtěl ještě příspěvekna cestu,
který mu vsak opatrný městský úřadodepřel. Tím
bude, jak se zdá, Kordík Hradci zachován a správce
kropáčky, strážník Růžička bude se mít i na dále
s kým těšit.

O vraždě dohazovače Macha. Jak jeme jiš
v předešlém čísle krátce oznámili, nalesena byla ve

Slatině dne 0. t. m. mrtvola Fr. Macha, na níž bylopatrno, že stalo se témuž nasilí. O celé věci zjištěny byly
následující podrobnosti: Fr. Mach, 58 roků starý, ze
Slatiny živil se sprostředkováním prodejí a koupí vše
možného druhů. Za takovýmto obchodem nalezal se
také dne 10. t. m. odpol. v Hradci Králové, kde v ho
stinci u Košťálů uzavřel s V. Jaklem koupi domu,
bývalého hostince ve Slatině. Ve městě zdržel se do
večera, načež odebral se domů a stavil se ještě na
sklenici ve slatinském hostinci. Jak se proslýchá, měl
se Mach pobádati a předdevátou hodinou odešel domů.
Manželka byla jeho nepřítomností nepokojna a proto
šla Macha vyhledat do hostince, kde s jistotou očeká
vala jej nalézti. Na cestě k hostinci nalezla jej však
silně raněného a stánajícího na silnici v kaluži krve
ležícího. Na pokřik sběhli se sousedé a pomohli Macha
odnésti do jeho obydlí, kde přivedli je na několik
okamžiků k životu. Po té promluvil raněný několik
nesrczumitelných slov, načež skonal.
hned oznámen byl případ zdejšímu soudu azavedeno
šetření pomocí četnictva. Dne 12. t. m. na večer při
veden byl v průvodu četnických závodčích Burina
a PovondryJosef Havlík, 3sletý truhlář ze
Slatiny. na němá lpí důvodné podezření, že smrtelné
poranění Machovi spůsobil. Se zatčeným zavedeno
přísné vyšetřování. Mrtvola Macha dopravena byla do
umrlčí komory na Pouchově, kde byla lékaři pp. Dr.
Klumparem a Dr. Morávkem za přítomností soudce
Novotného pytvána. Lékaři shledali, že Mach utrpěl
mimo přeraženípo každé strané jednoho žebra, těžkou
ránu na hlavě, kde nalezá se malý mozek, která měla
v zápěti smrt. Hlavní příčina smrti byla vykrvácení
mozku. Mach vystál si svého času také delší trest
ve věznici pankrácké pro různé krádeže a po odbytí
si trestu ustanoven byl ve Slatině — obecním stráš
níkem. Poboční zbraň mu však četníci odebrali. Po
sledním časem vzdal se supernace strážnické a hleděl
si jen dobazovačství.

Drahé práskání. Dne 16. tm. byli čeledínové
p. K. V. F. Cihlář a J. Jedlička pokntování 2 zl. 60 kr.
pro přestupek silničního řádu že práskali bičem jako
doma na návsi.

Zastavil šaty a peníze probil. Velkoměští
flamendři mají své přívržence i na venkově. %4letý,
ženatý dělník Karel Svatošs Týniště přinesl dne 16.
t. m. své zimní šatstvo do zdejší zastavárny a 8 zl.,
ješ naň obdržel hesky za tepla propil, načež měl
ještě opletačky s policií. Dostal nejspíše dopal na ty
volby v páté kurií :

Zdalo se mu ještě brzo. Dne21. t. m. cadršán
byl zdejší policií megnámý podezřelý mladík s rancem
šatstva a prádla, ješ nabízel ke koupi. Týž vymlou
val se, že šatstvo je jeho aše jde právě ze slažby od
jistého rolníka « Ďlo odvorů. Náhodou nalezalo se
sde několik občanů z jmenované osady, kteří však

zatčeného neznalí. Tím byl mladík„překvapen a přinalse, še jmenuje se Fr. Šimerda a přísluší doOlešnice.
Zmíněný pak ranec šatstva v ceně 38 zl. ukradl rol
níkovi V. Šimerdovi v Olešnici. U zatčeného nalezeny
byly dva zástavní lístky na: stříbrné hodinky a na
zimník, na něž půjčeno celkem 11 sl. 80 kr., dále
stvrzenka dle níž saplatil jakýsi Jelínek firmě A. M.
Ledeč a syn v Kostelci n. O. 60 sl. Mimo to měl
Šimerda u sebe „vysvědčení“ že si odbyl vezdejší
věznici c. k. kr. soudu 3 měsíční šalář, z něhoš byl
teprve dne 1. t. m. propuštěn. Dle toho se mu na
svobodě ještě nelíbilo, neboť sotva vyšel, šel rovnou
cestou na krádež a po té do vězení znovu.

Kostel sv. Vojtěcha v Jirchářích. Za
činou 900leté slavnosti mučednické smrti sv.

ojtěcha, kterážto slavnost okázalým způsbem le
tošního roku v měsíci dubnu na hradě pražském
ve velechrámu sv. Víta bude se konati, byl kostel
sv. Vojtěcba v Jirchářích loňského roku nákladem
pražského farníuo zádaší uvnitř zcela nově upra
ven. Tak zejména 2řízena byla nová gotická malba,
jak blavní, tak i poboční lodě. Veškeré oltáře byly
nově od pozlacovače upraveny, jakož i oratoře a
kůr chrámový náležitě obnoven. Též i obrazy ol

tářní bylyočistěny a upraveny. Práci malířskouprovedla firma Venicha Zimmerman pozlacování
soch obstaral p. Vendelín Kostečka. Obrazy upra
vil historický malíř p. Karel Javůrek. Práci sta
vitelskou a zednickou obstaral p. Karel Htibsch
mann. Lešení dodal pan Václav Hrabě. Veškeré
práce provedeny byly pod vrchním dozorem vrchní
ho iožinýra Jindřicha Bílýho. Kostel činí nyní
velice milý dojem jak svým zevnějškem,tak i
vnitřkem. Zavedeno v něm bylo též plynové osvě
lení nákladem dp. faráře Melichara Janoty.

Rozmanitosti.
— m— Novokatoliotví. (Listypařížské.)

Po delší již čas pozorovati jest mezi mladšími
literáty jakési bnutí příznivější idealům, příznivější
náboženství. Působením Melichara do Vogue, Pavla
Bourgeta, Eduarda Roda a Pavla Desjardinsa
utvořil se literární směr, který nevyhýbá se inepi
racím náboženským a mystickým, kontrastuje zjevně
oproti směru zednářskému ale i také katolickému
jenž se jevil v generacích dřívějších.Příčinou bnutí
tobo jest výstřední positivismus ve vědě, umění i
politice, jenž ale také svou slabost zakrýti nemůže.
Volalo se s Berthelotem: „není žádného tajemství“
se Zolou: „není duše“, s Ferrym: „není citu“.
Fakta, dokumenty, záležitosti veřejné, měly posta
čiti positivistům a opportunistům. Kdož protesto
vali proti takovému oceňování lidstva, zváni „di
lettanty“, „mystiky“. Ale generace mová asi tak
od r. 1890 počala hlásati, že nejsou jen fakta, ale
také tajemsví, duše, hájili její práva a prohlašovali
se býti idealisty. Odtrhnuvše se od vnuků Voltei
rových a bastardů Comteových, osvědčovali sym
pathie své duchu křesťanství, jenž obnovuje svět.
Poněvadž idealismas s křesťanstvím mnoho má
společného,navýván směr tento novokřesťan
stvím. Poněvadž duch křesťanství dokonalého
rozkvětu svého dospěl jedině v katolictví, zván
směr tento také novokatolictvím. Stoupenci
tohoto směru přestali nepřátelsky stavěti se proti
katolictví, ale zůstávají přece mimo Církev. Do
mnívali se, že s Církvi dá se ujedoati jakási sho
da, že třeba jen francouzské demokracii republi
kánské dáti směr náboženský a rozamový. Líbil
se jim liberalismus jisté části kleru amerického,
arcibiskup Ireland, směr některých francouzských
včenců katolických, i v evangelikách Lva XIII.
shledávali enahu po shodě s moderními směry.
Zdálo se jim, že papež, biskupové i kněži snaží
se, co nejvíce svobody uvésti do katolictví. Do
mnívali se, že mohou dohodnouti, spojiti se 8 Cír
kví, že však nemusí přijmouti jejího vyznání víry.
Bérenger v „Revue de revnes“ vytýká kleru fran
couzskému, že po smrti kardinála Lavigeria opustil
tento svobodomyslný směr. Bronetiére a de Pres
sensé (protestant.) že stali se obhájci církevního
autoritářetví. Idea Církve tolerantní, osvobozující
a emancipující Činěna prý jest siněšnou a pojed
nává se o ní jako nebezpečné -heresi. Podobné
výtky může Církvi činiti jenom ten, kd+ nezná
přirozenou povahu Církve katolické a náboženství
křesťanského vůbec. Základem katolictví jest snu
bor dogmat, pravdy zjevené, a tudíž nezměnitelné.
Nemůže spojiti se 8 Církvi, kdo nechce přijati
tohoto souboru jejích dog'nat. V oboru pravd zje
vených, článků víry precizně definovaných, nemůže
Církev vcházeti v nějaké kompromissy, poněvadž
nesmí měniti zjevení pravdy, jejíž neporušitelnou
jest strážkyní.Veritatem tantum et pacem
diligite. Nejprvé milujte pravdu, potom pokoj,
sjednucení v pravdě. A pravda vždy stejnou zů
stává, pravda se nesmlouvá a nemění. Postavení
Církve v tom záleží, aby svěřený sobě poklad
pravdy sachovala bez nejmenšíbo porušení. Ani
Lev XII. ani Levigeria, ani klerus americký, ne
měl v úmyslu přijímati kompromíssy v oboru ka
tolických dogmat. Oai jedině postavili se, pocho
pojíce dobře potřeby své doby, na stanovisko
otásky sociální; šli k lidu, jako vždy Církev k lidu
šla, přijali demokratii, jako ji Církev vždy přijí
mala, jsouce přesvědčení, že nemůže býtí demo
kracie pravé, není li proniknuta duchem nábožen
ským. Na formu vládní Církev nehledí a žádné
nezavrbuje, proto nezavrhuje také demokracii fran
oousskou aoi americkou. Mimoobou otázek dogma
tichých, respektuje Církev svobodu smýšlení i
strany politické, pokud neblásají ničeho, co by
bylo proti veřejnému dobru, proti principům mra
vouky a věrouky její. V tom jest kněžstvo kato
lické smýšlení vždy a všude stejného. Není tedy
vlastně ani novokatolíků, ani starokatolíků, jest
jen Církev katolická vždyta stará a přece 1nová,
táž jako byla za prvních věků a přece i novým



poměrům a potřebám vyhovojící, jedna a táž, ne
změnitelná jako pravda sama. Nesmí se tedy toto
hnutí novokatolické přeceňovati, jest daleko ještě
od katolické pravdy, ale znamená přece přiblížení,
obrat ve smýšlení dachů lepších, naději v lepší

budoucnost. B
Zvěsti z východních Čech.

Z Nového Bydžova. (Dokonč.)Knéžstvopo
nadvládě ve škole nebaží, tu rádo přeuechá jiným,
žádá však, by mládeš vycbovávána byla v dochu
nábožensko-mravném, jak totíž $ 1. školských zá
konů žádá, aby vycházela ze škol mládež zdárná,
své vlasti milovná a obětavá. — Rovněž mylně
zní věta: Nepravdou je, že děkan ostentativně

rohlásil Bílou Horu za největší štěstí národa —
dež na místo slova vdp. děkan má státi vp.

Kašpar. — Vp. Kašpar praví dále: Jak by as
vedlo se českému národu — jako českému,
kdyby byla zvítězila věc Bedřicha Falckého, jenž
k radě Skultéta roskázal oltáře, obrazy, sochy
velechrámu sv. Víta rostlouci a spáliti, při čemž
hroby českých králů hrozným spůsobem sohaveny.
— Budiž nám ta dovoleno při tomto místě přiči
niti zároveň vysvětlení k výroku p. Zvěřiny. jenž
po vp. Kašparovi slova se chápe. — Pán ten vo
své řeči pronesl výrok: „A ten národ ve 8vo
bodném svém státé za volených králů byl by pod
lebl germanisaci? jaký to nesmysl opovažuje se
tu kdo tvrditi?“ Výrok ten, který není dalekým
nískosti, velmi pokulhává: pán praví, že by lid
germanisaci nepodlehl, my pak, že by podlehli;

jen které „te U spočívá na důvodech, pravděpodobnějších. DPravíme,že stavové tehdy práva
svobodné volby krále vůbeo neměli, byli vázáni
úmluvami na rod habsburský, chtěli se ho domoci
zřejmou revolucí, čímž celé povstání české také
bylo ve svém páda. Šlechta také korunovala roku
1617 za krále Ferdinanda a tím také lid svého
koranovaného krále měl, jenž o blaho jeho starati
se přísahou se zavázal. Ai kdyby byli se stavové
svobodného státu i volby krále domohli, co platen
byl lidu ten svobodný český stát i svo
bodná volba krále, když sám byl ujař
men, v porobé, když stavové : kdož ho potře
bovali, jej v porobě drželi ? — Naším přesvědčením

jest, že táž šlechta, ktorá lid vaření, jej k protestantisamu převedla řídíc se Zásadou: „čí kraj,
tobo náboženství; zrovna tak by jej byla vlivem
cizáckého, německého kalvínského rodu falekého
převedla ku kalvinismu — a tím v jícen germa
nisace. — Vždyť již tehdy mezi ní němectví po
vážlivého nabývalo vrchu, a známo, že Tharn
vůdce její po česku stěží se vyjádřil. Osud Slovanů
ve Slezsku a v Lužici nám k tomu dokladem. —
Po vp. Kašparovi dostává se k slovu jak již fe
čeno p. Zvěřina, adjunkt cukrovaru. Řeč jeho vy
zněla ve mnohé urážky, jež předchátejícím dvěma
řečuíkům učinil beze vší příčiny na klidné vývody
jejich, Řeč obrací tak jakoby zlé následky doby
pobělohorské byli velebili a za štěstí pokládali.
— Poukazuje na vylidnění země, mluví o kněžo
vládě — o poslední mučírně ve státu papežském,
o klera, jehož moc sahá do rodin atd. . . tonem,
jenž vymyká se slušnosti a dává domýšleti se „že
kněží povolání Bvého jen k záměrům oekalým
užívají. Mluví o českých kněžích, zásluby jejich
se prý přeceňují, hlavní zásluba náleží Palackému,
Dafařikovi a jiným. — Vp. Kašpar odpovídá p.
řečníku a lituje, že se on i vdp. děkan stali před
mětem urážek; sami se všemu osobnímu vyhnuli.
— Vykládali jeu svá mínění. Neprávem podkládá
se kněžím, jakoby povolání svého zneužívali. Po
ctivý český kněz miluje svou vlasť, je hotov pro
ni vše učiniti, myslí však, že nejlépe jí prospěje,
když mládež vychovává v duchu ráboženském,
neboť jen na naboženství pravá vzdělanost se za
kládá. Národ bez Boha, je národem bes mravů —
a národ bez mravů stává 80 národem bez vlasti.
— Uznává zásluby velikých mužů našich, záslahy
však kněží nebuďtež podceňovány, neboť oni je
diní mlavili k lidu řečí rodnou, kdy jí nikde jinde
neslyšel a to na místé ma nejdražším, posvátném.
Ta poslední mučírna! Toť nepravda! Pius IX.
Z nejprvnějších panovníků dal ústavu lida a vše
obecnou amnestii. Ovšem svůdcové“lidu ani tu ne
byli spokojeni a neustali, dokud se nenasytili krví
nej přednějších ministrů Piových, Rossiho a Palmy.
K tomu co jeme řekli, ještě podotýkáme nyní, že
později Pius IX. ústavu tu odvolal. K tomu byl
přinucen dvory ostatními evropskými pnajměfran
couzským. Tím debata skončena. — My přičiňu
jeme ke všemu několik ješté poznámek. Pravime
opravajíce udaj p.Zvěřiny, že ne ze 2 — ale ze
3 milionů,ne — ale800tisícsbylovČechách
obyvatnistva po válce třicetileté. Tak dí Tomek.
Nešťtastný tento zjev byl výsledkem dlouho trvající
války, přímým následkem bitvy bělohorské nebyl.
Zpuatošení a oloupení zavinily bordy nejprv vojsk
stavovských, pro, nimž i sám lid se musil brá
niti velmi důrasn č, pak zástupy vojsk ostat
ních přes českva ubobou zemi se valících, a

z velkéjasů svorně se že dělí o zásluhu Sasové se Švédy. Nelze tedy ze všeho viniti Ferdi
nanda a pak katolicismus. — Uvádíme na doklad

tobo znění listu z arehivu místodržitelského 30
tištěného, jenž dotýká so úzce dějinnašeho měsla.
Pravise tam k r. 1684 tedy 14 roků
běloborské: Když lid kurfirstský (kurfista saského)
do země vpád učinil, opět v úterý den Nanebe
vzetí Panny Marie 15. Auguati, po vypálení města
Chlumce, dvě kumpanie rejtharstva kurfistského
do města Nového Bydžova vpadly, a nejprve na
obci jejich 108 tolarů říšských s pohrůžkami ta
kovými vypresovaly. — Po přijetí těch peněz hned
všecko město s brozným křikem kostel, ratbaus,
i jiná všecka místa výsadní do nejmenší chaloupky
vyšturmovali, klenoty kostelní všecky, jichž před
kové jich s velikým nákladem pracné aashromá
ždili, jako i na rathause všecky platné véci v nic

obrátili, rotě a sousedské Pekládajk složené aechované pobrali a na vozy n jíce pryč za
vezli. — Dobytky všecky jejich do ne bo
kousku odňali a pryč zahnali.

Sousedy a obyvatele do naha ovláčeli, ne
křesťansky s nimi zacbázeli: když obávajíce se
většího tryznění nic na sobě nemajíce, po lesích,
morastech, kde kdo mohl skrejvati a tím spůsobem
životy avé přichrániti přinuceni byli. — Město pak
po Z neděle pusté a prázdné zůstávalo a žádnému
obyvateli ani té košile mimo samýživot nezůsta
lo. — Konšelé když ma ratbaus do residencí J.
M. C. jíti měli, žádný s nich netoliko pláštěm se
odíti, ale čím těla svého přikrýti neměl, načež
těžce a žalostně se dívati bylo. — (Chrám páně
jsa všech ozdob sbaven a od tébož lidu nejinak
neš od nějakých pohanůzhanoben k veliké de
solaci přišel“. — Takhospodařilo cizácké vojsko
v našem městě — stejně i jiode. A toto vojsko,
kteréž bylo provázeno zástupy nešťastných exu
lantů, mélo přinésti národu osvobození a blaho!
Exolanté sami vidouce, co se děje, zármutkem
hlubokým je opouštěli! Tak vedli si v našich
krajinách ať Falcčtí, ať Sasové, ať Švédové. Tím
ovšem nikterak soldatesky španělské, valonské,
Waldštýnovy se nezastávámeo. Vždyť sám arcibi-.
skup Harraob lídu proti ní se ujímal. — Pravíme
jen, že nelze vše za vinu dávati straně jen jedi
né — nejméně pak českým kněžím katolíkům,
kteří se vším tím neměli co činiti. — Byly to
hrůzy válečné, jichž ovšem k veliké lítosti naší
byla jevištěm drahá, ubohá naše vlasť. — Slovo
ještě o zásluhách kněží buditelů! Palacký dí: „Co
do národnosti se týče, který pak star má větší
zásluby o sachování jazyka našeho v dobách jebo
nejstrastnějších nežli právě kazatelé slova božího
mezi námi“. To tušíme dostačí. — (Pokrok, říjen
1872). — Co píšeme, nepsali jsme jen z donuce
ní. — Vařejnost naše nesmí dle referátu Stráže
n. C. věděti, že také kněží mohou mluviti o lásce
k vlasti, že ji milují z té ové duše — to se vů
bec umlčí! Z kněze pak, když troobu ohnivěji
mluví o citech mu nejsvětějších, ztropí se paskvil,
brubý žert, z řeší jeho neuvede se ani slůvka, ba
posměšněse odbude i tehdy, když vyvrací obvinění
celému jeho stavu nešetrně vržená do tváře! Tomu
se říká poctivá zbraň, počestný boj! Nechť soudí
veřejnost, kdo poctivě jedná a kdo nic! Konsta
tujeme pak, že p. Maštálka podobným spůsobem
nereagoval, jak v referátu udáno. K jeho cti pra
víme, že řekl: „Je ui líto, že jsem podobnou de
batu vyvolal, přičiním se, by se tak podruhé ne
stalo.“ — Na konec pravíme: Slova naše jsou
v celé této věci slova poslední. Na další útoky
Stráže neodpovíme. Pozor však, pánové, i proti
vám již se vlny zdvibají, měli jste slyšeti úsudek
intelligence o svém jednání, pamatujte, že dny
jakobínské ve Francii došly také svého konce! —

2 Hořlo. Dne 25. t. m. dávati se bude ve
sdejším chrámu Páné Gtihlasá mše. „Ja memori
am Concilii ecumenici Vaticani“ od Frant. Witta

Ze Šestovio. Naše malá osada ve věcech
národoích se tuží ! To dokázal ples pořádaný dne
1. března místním odborem Ú. M. Š.,který shro
máždil četně naše uvědomělé rolnictvo v prostran
ném sále p. Josefa France. Zvláštním překvape
ním byla cikánská kapela, která o půlnoci uvy
stoupila, jakož i hloupý August z Renzova cirku.
Obecenstvo „ze smíchu nevycházelo.“ Při tom vy
dražena byla skvostná kytice z viol a hyacintů,
kterou al. M. Kaftanová, ind. učitelka, našemu
odboru darovala,i vynesla 13 K 2 b. Všem kdož
se o udar sábavy této přičinili, srdečný dík! další
pak činnosti odbora voláme srdečné Zdat Bůh!

Z Poličky. Již od dávných dob koná se ve
zdejším starobylém městě triduum výstavy velebné
svátosti oltářní t. j. po tři dni před popelcem; tak
stalo se opět roku letořního | Jestliže vůbec všetky
zdejší hojné veřejné pobožnosti oblibě | osadníků
mistních i přifařených se těší, bývá zvláště tato po
božaosť po všecky tři dny od 9. bodiny ranní až do
4. hodicy odpolední za velmi velikého účastenství
konána. Ke zvýšení této každoroční slavností zacho
vává se zde ten chvalitebný obyčej, še všichni zdejší
cechové či společnosti tak zvané pohřební konají po
řadem ustanoveným před vystavenou velebnou svá
tostí své církevní hodinky modlitbou a zpěvem. Každo
denní výstava zakončuje se litaniemi se sv. pože
buáním a v poslední den ambrosianským chvalozpě
vem. U příležitosti této budíž ku chrále sdejších
cechů a některých spolků řečeno, že nejenom účastní
se mnohých církevních slavností, ale také na- své
zemřelé členy zádušní výroční mší, svatou pamatují.
Rovněž některým opolkům v den sv. patronů jejich

konajíseolavnéslužbyBoží;jeouto zejména:oba
sbory ostrostřelecké, spolek vysloušílců, hasičů, ov
Josefské jednota, literáci. Rovněž častěji oslavují dů=
lešitější dny svého trvání: Budeč učitelská, Měšťan
thé a Řemeslnická beseda. Až do roku loňského
mělsvé alušby Boží v denav. patrona Jama Ev..
sdejší zpěvácký opolek Kolár. Avšak jak jeme do
slechli, ustanoveno bylo posledně na návrh některých
člené, by duchovní správa o to žádána více nebyla,
jelikož prý vlastenectví (?) spolku nedovolaje osvě
dčovati ducha náboženského. Zcela právě tak jako
sokolové v království Českém. Má na vás vstáti vy
obětaví vlastenečtí sloupové: národa českého Tyrů,
Fůrgoer, Havlíček, Ha:, Žižka a jíní, jež nosíte
stáje ve svých ústech a ne v srdci, jichž jména na
darmo béřete, Ti by Vám ukázali, zdali vlastenectví
může se srovnati s náboženstvím, zdaž vlastenec
může býti katolíkem. Že téš o Gábaryspolkové ve
městě zdejším hojně jest po celý rok postarášo, to:
hlásá do celého světa ve všech ových číslech zdejší
„Jítřenka“. Vždyť město zdejší bonositi se může
počtem spolků, jako snad žádné jiné město české.
Máme zde: OdborÚstřední Matice školské, Severe
české jednoty, Měšťanskou Bosedu, Besedu „u Růže“
Řemeslnickou ©Besedu, spolek veteránský, hasičský,
sbor ostrostřelců celoročních untformovaných, Sv.-Jo-
sefskou jednotu, musejní spolek „Palacký“ pro zří
sení sirotčince ©„Rudolfo-Stefaneam,“ | hospodářský,
sadařský, dámský dobročinný spolek, Badeč učitel
skou, spolek na vydržování mateřské školky, červe
ného kfíže, zpěvácký spolek „Kolár“, ochotnický
„Tyl“ Sokol, družstvo na postavení tělocvičny, po
lítický svobodomysloý klub, socialní demokratický
+9vornost,“ loterní: Důvěru, Jistota, Nadějí, jež nyní
ve 2 oplynaly. Prarí se, še reku letošního zařízen
bude spolek cyklistů a turisté. Zajisté by noškodil
třináctý: Spolkoemrtič, o němž svého času „Obnova“
zprávu přinesla. Mimo tyto máme sedm gremil šivno-:
stenstva, sedm cechů a společností potřehalch, knimi
se počítají: pekaři, krejčí, obuvníci, stavitelové de
vaterníci, tkadici a řezníci. Rovněž i bratrotva cír-
kevní velmi bojně jsou zastoupena, mesi nimiž jsou:
terciáři, líteráci, spolek Svátosti oltářní, kongregace
Loretánská, armáda sv. Kříže, bratrstvo živého rů
žeace, matky dobré rady a jiné s počtem menším.

Ze Sopotnice. „Posel z Podhoří“ přinesl
překroucenoa zprávu o zdejších volbách. Pravdou
jest, že při prvuím sčítání měla strana křesťansko
soclalní nejvíc blasů. Avšak potom spojili seti, kteří
slepě poslouchají „Národních Listů“ s těmi, kteří ce
chtějí děliti, a volili tak dlouho, až prvoější zvítězili..
Ber nesprávaostí se to nedělo. Potom své vítězství
jako slepice snešené vejce i v pěkném „Poslu s Pod
hoří“ rozhlašovali; dětinské to jednání| Stramě kře
staosko-socialní vyčítá se zuřivá agitace. Agitace
byla na všech stranách. Byla-li agitace Da strazé
křesťansko-socialní zuřivá, pak ovšem byla agitace
strany národní uělechtilejší, meboťtito voliče z ho
spody vybazovali a lístky roztrhávali. Většině občany
Sopotuických nebude Ibostejno, že dopisovatel, kterýž
přebývá v blízkém okolí kostela, dachovního správce
v „Poslu z Podhoří“ potapil. Ať si dopisovatel pe
matuje, že dojde časem na každého. Nebylo to žá
doémo milé, kdyby se v novinách rozhlašoralo, kte
rak právé ta vychválená svobodomysinos svádí mnoho
lidí k bospodářství tareckému, a kdyby se ti sidé
veřejně jmenovali.

Z Čermné. V městečku našem protestanté
při volbách volitelů táhli se socialními demokraty za
jediný provaz. Tito chytali a uliby lákali, kde koho
mohli. Nejchudžím slibovali dělení majetkua- sdarma
živobytí, protože prý se jim v Dolní i Horní Čermné
bude vařiti na státní útraty, chalapníky štvali proti
rolníkům a těmto opět slibovali, že při všeobecném
dělení majetku 1ten nejbohatšírolník něco dostane (mo
dřiny ?), pacbtýřům opět slibovali slevu pachtovného,
od vojny a placení daně pak osvobozorali každého..
Iau pávy socialisty toto rozdávání nic nestojí a mnoho
hejlů chytli přece na lep. Přičinéním dp. faráře Va
lentina Appla a vp. kaplana Václava Paukerta, kteří
jidu ve veřejné schůzi objesnili švindle socialistů, .
způsobilo se, še se 7 volitelů v páté kurii zvolení
pyli 4 křesťanští sociálové.

OdHlinska.(Volebnípaběrky sče
sko-moravské krabatiny. Nota kuče
telakému sdružení.) Nemálomusípřekvapit
každého, kdo sleduje ©běh volebního zapasu, že
právě v našich poborských krajinách sociální demo
krecie získala poměrně nejvíce hlasů. Vysvetlení leží
na enadě. (Co jest socislní demokracic? Krátce a.
dobře budeme definovati, řekneme-li, še jest prodaj
nou děvkoa židovskou. A kdo jest pánem naších

udech, horských krajin? Židovští továrníci. Majíce
a naších poborských krajinách nejlacinájší pracovní
síly, nasadili se svými továrnami všade, kde jenom
trocha příhodné místečko se nalezá. A tyto židovezé
továrny jsou střediskem a ohalskem sociálních živlů.
Sem obyčejně přistěhuje se tíla dělníků a mistrů
německých, kteří již myšlénkami demokratickými jsou
nasákli, uřednictvo sestává nejvíce z mladíků židov-
kých a tito jsou hlavními koiportéry | socialismu ši
dovského. O rosšíření socialní demokracie majídále
veliké sásluhy af židovětí, ať křesťanští faktoři, čili
vydavatelé. Náš chedý horský tkadlec, který vším
úsilím od rána do večera, béře-li si práci domů 1
daleko donocí musí namahavě člonkemhízoti, aby si
vydělal na skromná živobytí, nemá nazbst ani krej
caru aby mohl sobě koupiti nebo předpláceti nějaký
časopis pro své vzdělání; a kdyby ten či onen ně



„jaký sroš obtěl obětovati schází mu náležité urěde
mění, které tiskopisy by ma k dobru sloužily. A to

„boto využila židovská stvůra v míře vrchovaté a ros
dala a rosbodila pommoeffaktorů a jfných dobrovol.

„ných i placených agentů mezi náš dobrý, horský lid
tisíce a tisíce letákův a brožůr, které snadno spletly
hlavy utlačených a nenvědomělých boráků. Drubým s

-40 velmi sllným podporovatolem a šišitelem socjalní
demokracie jest nynější dorost maší intelligence. Ba

„dikální a pokrokový směr, dík všem makavým s do
očí bijícím přechmalům našich pánů liberálů, ujel se
měrou úžasnou zvláště mezi mediky. V naších kra

„jivách aspoň jtou to nejvíce obvodní lékařové, kteří
ve svých kočárových trublících kolportovali „Ruch
a Lid“ — jsou to čačíí sokolíel, kteří tyto osvě

tářské pamflety zdarma mezi lid rozdávali. (V našem
městě utvořil se klub, který každého týbodne od
členů svých vybíral po 10 kr. as zakupovění těchto
Mstků a tak se stalo možno na více místech.) V tom:

-eměru stěžovati si musíme i do našeho dorostů uči
telského, který namnoze postrádá cbaraktéra nábo
šenskéko, odkájen jaa realiamem a dekandetism

„Jeu nám známi mezi učitelstvem mnozí mladší a vý
Jakou | starší pánové, kteřt rozhodně sympatisují
e názory socialní demokracie a pro ně také své

„hlasy odevzdali. Podobná žaloba pronesena bylai
v krajinách pošamavských. (Úharakteristickým bude
v té věci výrok jistého pána k námitce, že socialní
demokracie chce nadělati z učitelelstva státních zří
„senců—„nechf — sí, jen kdyžnás dají
„aspoň do VOLnebo do IX. třídy platební.“
Jeémtito vůbec chárakteristícké, že věnde, kde ve

„yimají názory soolsů, nastupujemísto druhdy obal
vého liberálního vlastenectví, šestý smysl pánů
demokratů, totiž žaludek, (Dokončení.)

Z Třeboně. V soboru představil ae zde
voličům samostatnýkandidát rolnický, pan Fran
tišek Šrámek rolník ze Křtěticu Vodňao,který
ma katolickém sjezdu v Táboře dne 9. září L. r.
promluvilpozorubodnouřeč»Které jsou tobo
příčinyše mizí blahobyt mezirolni
ctveme.— Statkářp. J. Hotbauer ze Střípce
představil pana Šrámka přítomným pánům staro
stům a volitelům, pravě, že většina okresních a
obecních starostů olební skupiny budéjovické
usnesla se na jeho kandidatuře proti oficielnímu

-kanaidátu mlsdočeskému, zem. poslanci p. Jannovi
ze Střípce a proti dosavadnímu poslanci Richardu
Purghartovi. Pan Šrámek na tov řeči přes půl
druhé hodiny trvající rozvinul svůj program. Dále
pravil,že mladočeskýklub nabízel mu kandidatu

pak-li přijme bezvýminečně její program. Pan
Šťámek to učiniti odepřel, zejména v otázkách
rolnických ponechati si chce úplnou volnost a
chce požadavky a potřeby rolnictva vždy rozhodně
hájit. Na to zmínil se redaktor «Obnovy«
František Štábl o potřebě, aby. rolnictvo
uchopilo se svépomoci a vyložil případně příčiny,
proč nutno, aby volení byli rolníci zkušení do
říšské rady. Když byl redaktor Štábl a p. Hof
bauer vřele odporučili kandidaturu pana Srámka,

-byla tato od přítomných pánů volitelů přijata.
Při středeční volbě byl pan Šrámek vzdor
úsilovné agitaci mladočeského štábu
za říšského poslance zvolen.

Volby za venkovské okresy v Čechách «do
padly pro stranu mladočeskou hůře, než minule. Silné
„minority, které dostali Staročeši a agrárníci, nasvěd
-čají, že mezí rolnictvem začíná se zmáhat nespokoje
Bost s Mladočechy. Mnosí volili kandidáta mladoče

„ekého, protože neměli kandidáta jiného. Mladočeské
oficiální kandidáty volilo 8246 voličů a nevolilo je

řes 23-000voličů. Na Písecku nepodařilo sa utlouci
. Vašatého, ačkoli i jeden princ osobně pomáhal

mladočeskému kandidátu agitovat proti dru Vašatémm.
Tento zvolen 246 hlasy, mladočeský kandidát Kovařík
dostal 183 hlasů, a Rataj 76 hlasů. Na Budě

„jovicku-Třeboňsku dostal p. Jannmladočeský kandidát
use 67 blasů. Staročech Baar 3 hl., s Němci 6 hl.

volen p.Jos. Šrámek 3206hlasy, samostatný Purgak
lí rolníků samostatných dostal 128 hlasů. „Nár.
L.“ se o tom klerikálu stratil na cestě telegram. Také
němečtí liberálové měli smůlů. Na Plánsku svolen

-dajčnacionál [ro 220 hlasy proti 201, v Chebsku svo
Jen Jiří Schěnerer 286 hlasy proti 120. Na Krumlov

recku jen a tíši poražen generál socialistů dr. Adler.
Na Litomyšlsku zvolen liberál Peschka 200hlasy
-proti u Lenochovi, jinak byli svolení liberálové
AaMladočeší kandidovaní. Na Královéhradecku zvolen
pan MUDr. Dvořák 3878 hlasy, pan Jaroš dostal

-36 hlasů, pan Hynek Srdínko 8 hl., p. Řehák « hlasy.
Na Smíchovsku zvolen Krumbholz 863hlasy. Staročech
Dr. Walter dostal 56 hlasů, antisemita Vavřínek 22
hl. a socialista Zápotocký 12 hl. Na Xarlínsku obdržel
hr. Kaunic 498 hlasů, klerikál Pejr 31 hlasů, neod

-vřelý Bláha 9c hlasů, socialista Šustr 3 hlasy. Na
Plzeňsku zvolen Dr. Dyk 259 hlasy proti Staročechu
Holému, který dostal 321 hlasů, socialista Chura
dostal 6 hlasů. Na Boleslavaku zvolen Teklý 364 hlasy,

„Staročech Ždárský 63 hl., socialista Šustr 6 hl. V
2 hl. Na Kolínsku zvolen Alois Kryf 320 hlasy, Sta
ročech Vacek dostal 68 hl., pokrokářRašín 86 hlasů.
Na Chrudimsku zvolen p. Váršal 350 hlasy. Na Čá
slavsku zvolen dr. Pacák 345 hlasy, Staročech jně.
Herold 13 hl. Na Táborsku zvolen Dr. 249 basy.
Agrárník Štastný dostal 139 hlasů, Dr. Horský2 hl.
Na Benešovsku zvolen Lóula 184 hlasy. Příprvní
vojbě dostal Lomlg 188 hl., agrárník Kožmín 196 hl.,

-Staročech Hesoun 5% hlasy. Na Příbramsku zvolen

DE o15 hlasy pod 87 hlasům.Na JičínskuevolanDr. ář 665 hlasy,Dr. Šamánek dostal 34, Klo
<anda 18 hlnsů. Na Něm.Brodaku zvolen Dr. Brzorád

=

s ..
SiS z 868 hlasů. Na Roudnicku zvolen Dr. Grégr
464 hl. z 474. Na Bychnoveku zvolen Fr. Hovorka

roztříštěno. í

Výkonný výbor strany národn ikaodiduje k dnešním volbám městským: 1. Na No
vém městěprašském: dr. Fr. L. Riegra. (Mla
dočeši kandidojí Ph. dr. Gabr. Blažka.) 2. Na
Slarém městěpražskémfeditele p. Bun. Tennera.
(Mladočešikandidují stavitele p. Oaid. Bělského.)
3. Na Malé strané v Prase Tr. Jana Méste
ekéhe. (Mladočeši kandidují p. ioženýna Jana
Kaftana.) 4. V Mladé Boleslavi-Roudnicsp. Dr.

K Mattaše.„S donší ErrimaŠpindlera).5. Králové Hradci, Jaroměři, Josefově, Hořicích,
Náchodě,Novém Mésté o. M.,p. JUDr. Janz Bybu,
advokáta a vlastnika realit v Hredti Králové.
Mladočeši kandidují p. Dr. František Slá mu).
„ V Jičíně, Sobotce, Dol. Bousové, N. Bydšové,

CMumci, /emnici, Lomnici, Nové Pace p. Fr.
Rusa z Praby. (Mladočešikandidují p. Maštál.
ka) 7. V Pardybicích, Holicích, Chocni, Přelouči,
| Mýté, Žamberku, Rychnově, Kostelci m.
Orl. pana Jiljí V. Jalsma, školoího radu v Praze.
8. V Písku p. MDr. Steldia. Dále kandidují:
9. V Litomyšli prof. Dr. Zackra. (Mindočeši Dr.
rytířePlačka). 10. V Óes.Budéjovicích'prince
Dr.Bedřicha ze Schvarzenbergů. V Kar

ku (proti hr. Vác. Kounic a Dr. Hruška), v
Příbrami Hořicu, ev Taboře J. Kartika,
v Čáslavi Dr. Herolda, v TřeboniDr. Jana Slavíka

Viléma Kurze, v Plsm Frant.
Scbvarze.

(Zaaláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezhářský v Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř, 24.

v Nížkově. Jsem úplně spokejen. Děkuji Vám!
V úctě

Jos. Lad. Laštovjóka,
Přibyslav 19. října 1895. kaplan.

Bohatý výběrvšeho druhu nábytku.

Výroba a sklad nábytku

KU. SKUHERSKÝ
(95)| w Mradoš Králové

Svatojánské náměstí číslo 87.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá- |"
zrcadel, obrazů a petrol. lamy.

©Čenníky a nákresy na požádání ko.

Úvocné siromky
4000 kusů, vysokokmenné jabloně 40—50 kr., ma
linové holovouské nejlepší a nejdražší jablko vůbec
60 kr., hrušky 60 kr., krsky jabloně 40—50 kr..
malinové holovouské60 kr. za kus prodá Josef

ířo ředitel měšťanské dívěí školy v Hradciové.

OOOOOOO000000000000-==
JAN HORÁK,

soukeník
V BYOCHNOVĚn. K. g

SRP*>nabízínadobu jarní

| čistěvlněnélátky z

, Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
sby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuji vždy
vzormou, poctivou obsluhu. (15)

lidněji a v cenách nejmírnějších na

Jan Tuček,
továrna na stavbu varhan a harmoniív Kutné Hoře.

6 Založená roku 1889. -*%»
Cenníky a prospekty na požádání zdar
(1 “ ma a franko.)

gW*>Záruka pětiletá. ij

TN Lo

Praktické
levné a nejtrvanlivější

jsou korkové voskované

KOBERCE
V nejlepší jakosti májedině na skladě

V. J. ŠPALEK
v Hradci Králové. (0

Odborný závod
pro malbu okem

chrámových.
Bedmkrát prvními

cenami vyznam.

Rozpočty,náčrtky atd.
„ Jakož | veškeré rady

odborné zdarma.

BANANAVE| ONANANAG

Půjčovna pian, pianin a harmonií

| Fra, Knepr v Hradci Králové č, 117
nabízí

své nové nástroje za měs. nájemné
UND“od 3zi. výše."INa——

ýstamanl
Od 21. do 29. t. m. uspořádám výsta

vu kol, a různých součástí jako: zvonků,
různých gumových obručí, luceren, atd. atd.

"na Střelnici
naFražském Předměstí.

Výstava otevřena bude všedního dne
od .1-—6 hod. odpoledne, v neděli a ve
svátek po celý den“

K hojné náštěvě zve
V. Prokeš,
Hradci Králové.. (3 . V



J. RTA|

nátním úřadům

I puorá ná, nárt

malby chrámů.
Vzorky pžedloki se ma pebádáni.

Veškeré zakázky vyřizují se vkusně tr
vale a levně.

9000000000000000000
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To nejnovější
i veškeré draby hladkých sukea ku

ušem účelům
obrovském výběru

doporučuje

„J.ŠPALEK,
tovární sklad suken,

tkalcovství a vlastní vyroba
poděivek (82)

Hradc: Králové.V
VWzerkyna požádání franko. Prosím

jen ©udání druhu a kjakémuúčelu.

©

jakoš

v

<
k

O000000000000000000000000000
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W> Vlastní výrobu

vlněných látek.
2člotéovělviny

doporučujemajarní obleky, haveleky a kostelní
sukna

IGNÁC STRÁDAL,,
záved seukenický v Humpolci.

Vyznamenán na zemské jatilejní výstavě v Praze stříbe.
medailií obobodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí bronz.

Ludvik Nejedlý
, dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v H adci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de

2.při trvanlivé malířskétechnice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restanruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lujiobrazymové. í 7!

Návrhy ve slohu stavky kostela se na
pošádání ochotně vypracují a rozpočty předloší.

O00000000000000000000000000

Votkývýběrvšechčrehá

kočváh.avlněnýchšátkůnahlaru.

Založen roku 1063.

JOSEF JEŘÁBEK, ——
první modníobchod pro dámy a pány

VHRADCIKRÁLOVÉ.

Volectěným dámám!
K nastávajícímu období budu zásobea

těmi nejnovějšími a
Mkrubějln1-| domaeýai

NOVINKAMI
viněnými 1 hodvábnými,

tadíž žádám zdvořile, by se ctěné dám

při Jamin a letním nákupu ma mojiu laskavě obrátiti ráčili.
Zároveň upozorňuji, že na požádání

jsouumnetéž jednotlivéŠatykdostání.
-V dokonaléúetě

J. Jeřábek.
Též dovoluji ai upozorniti P. T.

vabílé prádlo,které dlemíry se zbo.
je od

loraje oů sajonvědčnnějí pražské svě
Vsorkyna požádání vyplacené.

badkach

T HRADCI KRÁLOVÉ

na náměstí (34).
dodává každé množství nesičů
(travers) ihned ze skladu, který se
malézá na Pražském Předměstí, dále
nabízí ze svého skladu na náměstí

č. 13) klešťovéželezo, drátěnky,
veškeré kování a nástroje, barvy,
fermeže, karbolín, cement, ku
ohyňské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.

v širadel Králové
právě vydalo tiskem bisk. knihtiskárny:

Obrázkyze smíšené osady |

ch líčí spisovatel a jasnými důkasy
ádázáhu amíšených sňatků.

Stran 108, 80. Cena 48 kr.

hObjednávkypřijímá Pošitleké družsýnotiskové1ek. kuihtiskáraav rade!Králové.

Spolehlivá
© SEMENA8

vojtěšky (leolsky), travní, krmné čepy a |
levně nabízí (+8)

.Drožášak v BradníKrálovéč.5,

F:
6%

400000090002:209060.000000300000000000U000SI00000OGO OGOFF

-p Zlatéa stříbrnéklenoty!-€e

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a střibruík,

přisežný soudní znaleo a odhadce
vHradeiKrálové

(av.-Jánské náměstí číslo 77.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně záso
bený sklad klenotů, zlatých, stříbrných a
pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní z nového a čínského stříbra,
osdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky I. jakosti; dále pendlové hodi
ny a budíky různých druhů se zárukou 1—
3 roků za ceny levnější než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně skoušene a značeno

Objednávky a správky se přijímají a zbotosnií,
též veškeré správky hodinek se vyřizují.

Vše za levné ceny. (18)
Staré ekvosty se kupují a vyměňují. VOĚTOPTUOTOKIKITOAMOO000TTVUTPOOTO001000

24 druhů květinových semen.
56 druhů zeleninových semen.

, SR*>Cenník na požádání franko. "jy:

Za hospodyni
,do nějakékatolické domácnosti hledá místo dívkaz pořádné katolické rodiny překročivší již 30. rok

věku svého, s mejlepším odporučením, obe.nalá
důkladně ve vaření, v ručních i všech ostatních
dojácích pracích, jakož i obeznalá ve spravování
sebe většího hospodářství. Táž podobné místo do-'
sud již zastávala k úplné spokojenosti, ale je ou
cena nyní z příčiny docela nahodilé bez své
viny hledati ai jiné místo. Na výšku platu se
nebledí. Nastoupiti může bned. Ctěné nabidky do
administrace tohoto letu pod značkou: „PoctivoWt
a pracovitostM.“ (26) 

Stromy
ovocné i okrasné; zákrsky, keře

všech druhů:

+eHloh >
na ploty.

we-Růže ws
a rostliny letní do zahrad, nabízí

za ceny levné

František Valeš,
obchodní zahradník v Hradci Kralové

(Cennik se zašle na požádání franke.) (27)

-P

Pronajme se

ebo na celý rok ©

ko
pří

slušenstvím.

, čtale46

wuMradoi Král. í
jaral: a letní období,

Ul (4 i



6jluhy.—

jd „Mareček“ mupůči, aby to šádný nevěděl. A půjčil mu několi
kráte — a hrozil prodejem statku. A paní Ma
rečková povídala kmotrám: My už dlouho nebu
deme tady v baráku, my se odstěhojeme do statku
k Vondráčkům. Ala nek to takhle nenecháme. To
si uděláme pokoj, dáme ci záclony, a naše Est
herka bude hrát na fortepisno.— Tomu se ovšem
-kmotry divily a povídaly: A co pan Marek bude
orat? Náš orat?! To bude Voadráček. Kto
ma ieraelité nejsou, (o masí křesťané. To 60 do
neslo k Vondráčkům. Mladý Vondráček změkl,
bel k mates do výměnické komůrky a žádal, aby
otevřela truklici, co prý tam s těmi penězi. Vždyť

. u! To tak lehko nejde. To bys musel nechat
" „Národních“ a držet se sas svatého evanjelie. —

"To přišlo příliš náhle. Kde pak tak hned zase
-kostel a snad i zpověď!? „Tv ať raději praskne
všecko“ řekl Vondráček, — a bonohl dveřmi. —
Mareček „vypomohl“ ještě jednou a to jen s lásky
k. Vondráčkovi. Vždyť prý se bude bestoho vše
cko dělit, tak není dobře statky kupovat. -- Dě
lit? — vybrklo s Vondráčka, „Inu, je to v novi
nách.“ Vondráčkovi vzešla brózda naděje. Mareček
mu pověděl, v kterých novinách to je. Ty se Von
dráčkovi líbily. Ano dělit. Vezme 8e to šlechtě a
kočžír. Říká se tomn socialismus.

Ale wesitím dostal Vondráček vyrozumění,
že Mareček žádá prodej jeho statka. — Kdyby se
čtlo v novinách, že se bandou děliti statky, které
mají židé, ale to tam v těch novinách není. Von

' dráček zašel k dědečkovi. otei své matky, bylo
mu osmdesát osm let, Šel k němu s prosbap,
kdyby jsko matka otevfela tu trublici. Dédeček

FEUILLETON.

Učme se z minulosti.

: Když jsem před lety vyzván byl vynikají
Jelei přátely pražskými, abych studoval polohu
- mezi Kolínem a Kutoou Horou a poznal, jak lid

v tamních vesnicích jmenajo jednotlivá role, laka,
sávrší, potoky a vůbec význačnější místa ovláda
jící okolí, milerád jsem tak učinil. Vždyť se jed
Balo o to, abych po krajině této, prosycené v pe
ačetných bojích krví našich předků, doprovázel
slavného historika českéhoGipdelyho, profes
sora na vysokých školách pražských, který chtěl
sjistiti bojiště s války třicetileté, pro národ náš
nejogudnější. Vida šírný tento kraj, stafec bolné
si posteskl: Když konče dějiny války třicetileté
vidím tyto luhy, nemohu se ubrániti slzám. Zde
kratě řádila soldatoska španělská, švédská, ně
mecká i maďarské, prolila zde potoky české krve
a bohužel, vinou našich předků, kteří pro malič
kosti se potírali a velkých povinností k vlasti za

- pomípali, takže pak národ náš vykrvácel.
Gindely byl chudých českých rodičů aym,

narodi) se v černínských kasárnách na Pohořelci,
odkudž ekoro stejně je daleko na Bílou horuKa
staroměstské náměstí v Praze, tedy na místa,
jichž připomínka bolně svírá prsa každého českého
vlastimila. Gindely, chladný a neúprosný jinak

— pobrdlu a židovského liberalismu se
držíei se socialismemsi zshrávala—a nyní

mocí židů o ten statek drahý, O námodnost při
ti měla, tu jeemsi vzpomaělza osobo dědečka

a pravil jsem: Francku, žádná pomoc, ty muslš
dělatjen dobrota. 2 :

Áno, nezbade nic jiného, neš dělat „dobrota“
=—smífiti se s matkou církvi, mechati „Národních“
a vrátit se k evanjelin. Již nyní jen přispěním
matky církve, jen přispěním kbeatanských sociálů,
byl páté kurii zachráněn atatek národnosti. Ale
tak to dále nemůže jíti. Že se Praha stala přes
noc autisemitskou, be ře i dr. Grégrna stará ko
lena so stal antitemitou, to mneho nepomůže. Do
kavád neuznáte, že socialismus je synam vaší svo
bodomyslnosti, dokavád neuznáte, že s0 židó zmo
bli proto, še jate odpadli od církve, dokavád ne
usnáte, že jen upřímnýa srdečnýnávratk ovanjeliu
může národům oproti židovstvu a socialismu za
ehovati' statky oejdrašší, marný a nemoudrý jest
váš antisemitismus.

Ovšem platízde — jako v předešlé povídce:
Přišlo to přílišnáhle. Zastaralé předsudky proti
církvi, vkořenilá do znnohého srdce nechuť ke
všemu katolickému nedají se tak lehko překonatí.
Ale čas vyléčí všecko. Dobrý začátek jest ačiněn
tím, že v Praze pan Březaovský ruky dáním all
bil. še proti náboženství nebude nikdy vystupo
vati. Kdyby tedy přestalo aspoň to zásadní ha
nění všeho, co s nábošenstvím souvisí, a prozatím
ochladly jen vášně.

Přes to vše, že si ukládáme tolik ug svém
rozumu, cepozorujeme totiž ani mnohdy, že zotro
čen jest naší vášní. Jak málo kdo u nás zná ka
toliciemus tak, jak jest; jak inálo kdo u nás se
bledí poučiti o blabém vlivu jeho na národu. Zná
se jen jeho karrikutara — posměšný obraz —
jenž dostal potupné jméno klerikalisma. Ato slovo
postačí, aby 86 roznítila váše, která nedopustí,
aby rozum přece uvažova', zdali se nemýlí. Celá

historik, jemuž soudní akta, zprávy a zápisy před
ních mužů z dob války třicatiteté ukazovaly neú
prosnou pravdu, živě líčil události války třicetileté

ta neb oma.
Naší mládeži, která moc mluví, ale málo ví,

radíme, aby si přečetla spisy Gindelybo, významné
články a dokumenty z archivu pro dějiny Ra
kouska. a — pakli německy neumí — ať si přečte
aspoň Řezníčkovu „Bílou bora“, která více nebo
méně úplně na základě zjištěných fakt události
války třicetileté, jich příčivy a neblahé důsledky
vypisuje. Pak by soad mnobý pokrokář a mnohé
radikální noviny tolik o mučenících bělohorských
O „jezovitech“ atd. nežvanili. |

Dějepis jest učitelem života a může
býti vůdcem každému národu a jednotlivci. Ale
má-li správně vésti, musí sám býti správný, „prav
divý.“ Historie nesprávná, jest sice také prorokem,
ale talešným, jenž své stoupence zavádí na

Špatný strom nemůže dobrého ovoce nésti.
Je-li dějepis každého národa poučným, tím

více poučny jsou dějiny českého národa.
Z bohatých českých dějin zajisté lze čerpati

bohaté zkušenosti. Aby však tyto zkušenosti byly
správné a prospěšné, třebajest, abychomse vzdalí
povrchníko na ně nazírání, které spokojí se fakty,
jáná při dobách slavných, ale věsí hlavu a ovírá

pěst při dobách úpad u a pokoření — ale nepátrá po příčinách dotyčných běhů ať politických,
at aárodcícu ijinýeh. Chcemeli prospěch míti

pe

“ h než soubor |
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katolíkůmsd A y listem svýmodmítají, a aby jáš slyšeníbyli. Za takových
poměrů ovšem Bezí disp, že se nadělalo zákonů
nekřesťanských, s nichž těžili židé. A kdyš by
se měly nyní zákony ve prospěch kfestanský
obchodníků, řemeslníků a rolníků změniti, jsou
nejčilejšími v podporování proti křesťanského pron
du židé. A poněvadž by bezbožecký socialismus
děsné spousty v každém ohledu v národě způsobil,
márody křesťanské sealabil, a řeknu to spříma —
ještě více zaslepil, proto se socialisty jsou židé.

Antisemitismus s bezbožeckým, proti
církevním liboralismem - veliký blad. On by
to nejvýš přivedli k roznícení vášní proti židům,

je bobstnou, k násilnostem, které křesťanství zauje.
Ale antisemitismus osvícených katolíků jest

obranoa křesťanů mravní silou pravdy.
o níš dí Spasitel: Pravda vysvobodí vás. — Jen
katolická pravda totiž odmítá aejprv nepravou
kumanitu — lidskosť — která je — jako to nyní
vidíme— vydáváním slabších na pospas
silnějším. Jen katolickápravdaodmítánepravou
svobodu, která jest svobodou zlého na př. svobo
dou podvodů, lichvy atd. — a tu dí i atlačením
dobrého. — Jen kde katolická pravda paouje,
ŠšÍřÍse pravá osvěta spojená 8 pravou inoudrostí,
která překonává obchodnickou chytrosť semitskou
a movydává křesťany v slepé duchovní otroctví a
koření se plemenu přirozeností svou chytřejšímu.
Jen katolická pravda, proniká-li celého člověka
jest s to lid křesťanský ozbrojiti pevnou mrav
postí, která chrání pití lihovin, prostopášpnosti,
rozmařilosti a požívavosti, těch nejhojnějších pra
menů bohatnutí židů. Ale pravý opak toho všeho
způsobil liberalismus. Vydav v posměch víru ka
tolickou rozšířil hnmanitu ubrutnou oproti křesťa
nům, zavedl svobodu zlého, Sseslabil křesťanskou
moudrost, a rozmnožil požívavosí a prostopášnost.

Tak tely nezbyde nic jiného, než dělat „do
brotu“, amířit se s církví. A smír ten byl by ardeč
ným dokonalým a národu prospěšným, kdyby se
začalo študovati i náboženství a tak se razila 080
sta k lepšímu jeho pozoání a ocenění.

Dáli Bůb, že přese všecek vztek zkaženého
časopisectva až tam dospějeme, pak nastanou doby
lepší — pro křesťany. Pak alei v národním
obledu nebude nebezpečí, poněvadž lid hmotně
dobře opatřený tím spíše se udrží v nadšení ná
rodním, oež lid, kterému se křičí „Vlasť, vlast“ —
a při tom mu v žaludku kručí. Pak ale přestane

z našich dějin, musíme se o ně jaksi vzíti, mu
síme je pozorovati nejen z konečného výsledku,
nýbrž stadovati osoby, sledovati proudy, jak 88
kde stýkaly a jejichž výslednící byly pak histo
rické odálosti. To se však u nás namnoze zaned
bává. Díváme 8e na naši minulost skly všelijak
moderně bronšenými a barevnými.

Zvláště to platí o době XVII století, o če
ském povstání a jeho následcích. Řekl bycb, že
se na tuto dobu velká část českého národa dívá
okem povídkářů. Máme o této době mnoho pěk
ných zábavných spisů, které však vedle krásného
vypravování mají chybu, že nejsou pravdivy. Ne
vábám jmenovati ku př. Třebízského. Jeho po
vídky jsou překrásné, dojemné, ale historicky ne
správné. Věřím, že některé historické jeho osoby
byly tak šlechetné, jak on je líčí, ale ráz oné
doby v jeho spisech líčený jest nepravdivý. V té
dobé nebylo v dotyčných kruzích ideálů, leda
snad v některém zemanském dvorci, kde neměli
tušení, co 8e v Praze děje a brali lesklé fráse
předáků za bernou minci.

Tomuto názoru na české povstání prospívají
též některé události, jež zdánlivě 8 českým po
vstáním sonvisí. í

Po českém povstání ku příkladu stala +90
Vídeň městem sídelním a český král byl v Praze
jenom bostem. Dokud byly Hradčany sídlem krá
lovským, byly důkazem nejen souverainity krá
lovství, ale i jakési přednosti uaší koruny před
ostatními zemémi rodu Habebarského. Přesídlením



tž vlastenčení z „kšefta“. Neboť čím více kdo

tím více obštovaým, pro vyšší věci nadšeným.

více kdo70ranu svém oře zásadamikřeofanskými se stydí omlouvati podparo
vásí žid liberalismu —obehodea

Kéž by sám tedy bylo porozumněno, kéč by
te a8p-Ř počalo vášně přemýšleti o nutném smíru

< do +

"České vitězstvívČ, Budějovicích
Boj

vítězství vybráno. Budějovice mají prvního av
českého poslauce.—Samy německé časopisy před

volbami nory" „Bude-li zvolen český kandidátv Budějovicích, neznačí to jen ztrátu pouhého
mandátu, ale nepoměrně více. Toť chmurná a dě
sivá předsvěst pro Němce k volbám obecním. Te
byl by úbos, pod jehož drtivou silou ros by
se colá uaše zdejší germanská tvrz. Vybraje-li
Sebwarzenberg, vybráli Češí na celé čáře! Budě

Jovicepak patří výbradoě jim!„Budivoj“, založený sa biskupování neza
pomenstelného vlastence Jana Valeriána Jirsíka
od obětavých českých kněží a od nich také až
do polovice let osmdesátých téměřvýbradně řízený,
vykonal kus vlastenecké práce. Zemský poslanee
dr. Aug. Zátka, předsedadružstva „Budivo
e“, kterýpolétajiš nínašezápasyv Č.

udějovicích řídí, ačkolřťbyl pro tichou, vytrvalou
práci svouoď časopisů svobodomyslných i reali

stických často napadán, protože prý i neoblíbený(atotvrdítéžp. dr.Eogelv
od Blaníka)a k vedení národních prací
neschopný! můše dnes klidně říci, že nedobytná
bašta německá padla, še Budějovice vráceny na
demu národu. Pak-li jsou pravdiva slova Grégrova,
še v politice roshodují jedině výsledk
— pak skvělý výsledek budějovických
voleb dává sa pravdu dr. A. Zátkovi.
Ne planý křik, slova a sliby, ale ne
hlučná, vytrvalá, rozumná práce při prospěšné
výsledky národu. To by si měli politikové čeští
bez rozdílu stran konečně zapamatovat.

Dobytím Budějovic odvalili Čechové zase
jednu « velikých překážek, kupících se v cestu
uskutečnění českého státního práva. Až dosud
ovládali Němci celé obecní zastupitelstvo, neboť
při posledních volbách před sedmi lety zvítězili
pomocí brozeb, úplatků a falšování voličských
seznamů ve všech třech sborech. Aby majorisování
dvoutřetinové české většiny německou menšinou
nebylo na radnici tak kfiklavé, přijali do své
kandidátní listiny nejmírnější Čechy: svěčnělého
městského děkana Marka a boteliera Čertíka, dále
odstoupivšího továrníka Chotta a konečně staři
čkého dr. Antonínarytíře s Jungmannů a cís.
radu Effmerta.

Mazi 36ti obecuími zástupci nemohli staří
dva čeští členové ovšem mnoho ve prospěch české
většiny obyvatelstva vyříditi. Následkem vítězství
při volbách do říšské rady mají Čechové vítězství
v III. volebním sboru úplně zabezpečeno. IL vo
lební sbor mají zabezpečeny stazounedlé zámožné
třídy německé. Avšak [. sbor kolísá. Zde rozhodo
vali již teď voličové židovětí a vyšší státní úředníci
(VIII, VII. aVI. třídy hodnostní), kteří pocházejí

většině z krajů českých. Jest pouze otáskou
u, kdy Čechům spadne též první volební sbor

do klína a sním vl na radnici, v městské spo

koruna ničeho na svó sonverainitě, ale zmizel
lesk královské Praby a ona stala . městempro
vinciálním. Okolnost, že Čechy byly pak spravo
vány z Vídně, připadá mnohému pozorovateli ja
kousi ztrátou ma samostatnosti a začátkem nyněj
ších poměrů. Tím však nabývá povstání zdánlivého
lesku boje za samostatnost, který však mu docela
nepatří. Stavové bojovali za něco zcela Jiného.

Po českém povstání klesla literární produkce
česká a z toho eo zbylo, bylo mnoho vydáno
v cizině. I tento zjev bývá spojován s povstáním a
pokládán za jeho následek. Zapomíná se, žei

řed povstáním bylo znáti ochablost a že v do
h válečných vůbec se musám nedaří. S tímto

Dej zašáloppojaje bod W Často vzrůst němčiny auza o území.

A poslěj et Anito nenísprávné,
m a podobnými povrohně Pozorovanýmivěcmi dělá se kol povstání jakýsi nimbus, krásný

sice, ale falešný. (Choeme-lirozuměti povstání a
VŠemu 60 8 ním souvisí, musíme znáti dobře ne
jen hlavní osoby v Čechách, alei tehdejší poměry
evropské. Vždyť korana česká, třeba již tehdy
neměla té váhy v Evropě, jako dříve, byla přeče
vždy státem velice důležitým a pro rod Habebur
ský v rakouské linii byla životní otázkou. To vě

du ani nepřáteléHabsburkůa podlei své plány. Palčivá otáska ná

boženská dobře so jim hodila. ničivé © né
Tehdejší doba mnoho podobá se evropské

řitelně a v měšťenskémpivováře h
bude radili voličům

Vlastní

nopomábalí fa |
rora snásilbovati déle obrovskou většinu bedějo
vického obyvatelstea. Dobytím metropole českého

rady, Kaplicé; Č. Krumlov, Pracbatice a Vim
pork, kde jsou České menšlay tek značné, že
v některých živaostenských společenetvoch Čechové
opanovali většinu. , |

Vrátit Budějovice českému náradu, tof životníra A.

Čech 4 iné dažeaidae kýženéhodr. Zátka da jásotyoclébo národa
co'ulejdřívedožil. m

Němei boročněsedamáhati, abyožejích kam
didát Waodrlich proše). Hlasovací lístky dali do

"sla proti právu“a spravedlnostipotisknoutijmé

ném p andorliokovým a leprve pak je mezi, voličeobecní zřízenci Yornesh.'Než "čeští voličové pře

České plakáty, fabrikované od židovských
advokátůdr. Kohna adr. Weila rovaéš
tikobo neoklamaly. Někdo spáchsl také Bý
vtip těmitoplakáty: „Křestané! Nevoltejicého
než Bořidara Wanderlicha, jeuš vynikl tím, že

objednávkách několik kousků nádavkom. Jménem
antisemitů dr. Koha a dr. Weil“. — Tímto šidov
ským mýdlem « křesťanskou polítarou nedal 6e
žádný Čech namydliti a vějcbní volili českého
kasdidáta dra Bedřichaprince ze Sohwarzeobergů.
Volili též nemoceí. Dojemný byl výjev, když před

radnici přijel kočár s českým kterýpoohuravost nemohl sestoupiti z kočáru. Byl to Fr
Havlíček, tcháa továrníka p. VlastimilaZátky,
bratr našeho mezapomenutolného K.
HavlíčkaBorovského.Poněvadtprochoroba
nemohl vejít do volebnísíně, sešla komisepřed
radnici a převzala tu od Frast. Havlíčka, správce

Březskéhomlýna, hlasovací lístek. Lid seaskopi

chikanovali. Tak u první volební komisi odevsdal
hlasovací lístek dp. Benedikt Dolejéek. Renegát
dr. Karel Hovelka s Hořmanova Městce pravil:
Vy memůžete volit, vy ve nejmenujete Benedikt,
ale Josef. Český člen komise dr. Fr. Dlouhý
marně dokazoval, že to pouze jméno řeholní ato
že přece platí.

Volební komisevětšinouněmecké ble
sovací lístek za neplatný, ačkoli byla identita osoby
zjistěna. Rozhodné vystoupení místodržitelského ra
dy pomoblo řebolníka k vykonání jeho občanského

práva. Za to mnozí němečtívoličipřes českémenšiny ve volební komisi volili dvakrát. Úskoky
tyto však německoliberální straně mepomohly,
marnětato troufale hlásala,že mávětělnusají

štěnou. Čeští mužové stáli jako skály, aš do Msledního muže odvolili. K večera stálotisíce lidu

na pném náméstí vyčkávajíc s borečným
napjetím výsledek volby. Pojednou ozval se hlas:
Schwarzenberg svolení Nebylotomuještě
docela tak, neboť byl to výsledek sčítání
hlasů 4 volební konsisi. Když sa nedlouho

ohlášen : Schwarzenberg svoles většinou 237
hlasů, lídé radosti plakali, navzájem se objímali

a zanobovaji„pak „Kde domov můj a HejBSlovanél!“ ce pak brnul k domu dr. Zátky
na náměstí a k Besedě, kde provolal slávu če
skému vítěznému kandidátu a statečnému vůdci
budějovických Čechů dr. A. Zátkori. V Besedě,
kde bylo přes 3000 českého lidu, dr. Zátka zdvi

situaci sa drubého císařství. Jako pomáhal Napo
leon otázce národnostní kée mohl, ač tím ovšem
sledova! pouse politické ofle, tak tehdy kabinet
francouzský a jeho spojonci užívali náboženství,
aby zakryli pravé cíle a učinili svou věc popu
lárnější. Osten obou otázek stejně byl namířen
proti říši habeburské. I spojenci byli stejní. Král
Jindřich, vévoda sa vojský a většina knížat 00
veroněmockých proti Habsburkům. Gindely ve
spise: „Rudolf II. umd seine Zeit“ I. 32 píše:
„Dějiny od 1600—1648 nejsou vlastně ničímjiným,
než dějinami nepřetržitého diplomatického i vá
lečného tažení proti Habsbarkům, kterého se pod
vůdcovstvím Francie postupně většina států evrop
ských účastnila.“ Vóvodasavojský zajisté měl ruce vo
všech přípravách protihabeburských, vždyť toho
vyžadovala tradice jeho rodu. V Německu byl
oficielní hlavvu strany podobné rod Faleský, ant
již dávno si dělal naději na korunu českou. O
starších dokladech pomlčím, kdyš se Bedřich
ucházel o anglickou princeznu Alžbětu a dvůr
aoglický se jaksi rozpakoval dáti královskou
rinceznu jen kurfirstovi, řekl „hrabě Schomberg,

va Bedřichovy družiny, kurfirst že je více neš
král dánskýa bude v říší ještě větším pá
nem t j. králem českým“ (OnnoKlopp,

Der80Ehrige Krieg I. 145.“) Byl-li falckraŘlavou úřední, byl Anhalt jakousi duší této strany.
Anhalt byl hlava bystrá, ve vyhledávání plánů
neúnavný a horečně činný. „Cílem pak jebo snah,
který po celý život sledoval, bylo zničení Habs

|

*“3 p.

Lomi přinesly „R s ka

půtolu« českéhoMtaráraiiodivota.„Vnášemve
jřejném životě“, praví se tam, „vidíme ť
jak největší oblibé těší se nečin, ne V práce,

čení kde koho; ue proto že tem, o nějž běží, za
slubovalbýti u Wabi stejiký>prote, že
se to divi mpk 8 obětenskeu .

Nemáme ovšem škol, v nichš by se vycho
vávali gladiatóří, ale ten náš život jf, vzá
jemnou nedůvěrou otrávený, jest úrodným pařemi
těm, zněhož rostou gladiatořisami. Aroste jich.
Datety; af žese 6poruBevrhají na dvé udlo
chtilé řemeslo, ať že za výdělkem. Zbraní jsou

mluva a póro. A věřte, sbraně břitké. Klep není
epší rozsuřeného býka apéro často hlouběji sekne

než meč. Zápasy politické, činnost literární a
umělecká, vůbec Latdičké veřejné vystoupení, vůe
to přivleče9emocína jevištěapředdavempo
dráždivých pošitcíchlačnícím araniuje 6e gliadia
torský assant. Jen bodáti a jem odorňovati!
místo hledat, kde že kdo zranitelný a jen d
mířit. Čím větší bolest spůsobíš, tp větší
chválu. Sám zasábnouti v politickou práci? K
ma? Lecinější slávu získáš, když vymyelíš několi
sensačních pikaaterií. Kdo 00 to u vošej
nosti, jest tvým objektea. 8 bo do pod
kaček, jako se p. Bojfon ovléká ve „Poraandorě
svatební smlouvě“ a lapou hledej, nenajdeb-li
blechu. Najdeš-H, pak hurá! Uspěch tě nemice.

Jest eslá řada šurnálů,kterénic jiného ne
dělají, nožliše klodají blechy na každém, kdojim
přijde do „ které nemají jiný účel nežli pi
kanteriomi a ky dráždit n svého čís
nářetva, óeré jen usilorně o to dbají, aby našly

čes“
W

srksk

milosti » očích svého karárenekého publika
jenom a pravidelných gladiatorských řeží.
kdysi s velkou oprávněností vystoupil proti vem
kovské rovolverní Zurnalistice. Zatím vyvinelo se
v Praze revolverství ještě nebe ponévadě
rafinovanější, před nímž nikdo už není obráněn.
Zde už dávno neběží o volnou, oprávněnoa kritiku
(kdobyprotité chtělněconamíteti?),aleozámy
silné trhání ú rozeštvání věcho jea ku docílení
ditemtitého úspěchu. To nemístarost a péče dikto
vaná sájmem o veřejný život, o politiku, literaturu,
poněvadš takový zájem jest podmísěn al

trochou lásky,ale sde nemínic jinéhonež .
U Římanů byl gladiator alespoň v opovržení.

Unás dnes jestváženým.Hraje úleha reformá
tora. Máme reformátorů pomalu více, než těch,
kteří mají býti reformorání Pracuj ta neb emde.
Jen kopnuatí se ti dostane, a jem ebku. Toť
přece lépe, kdyšsámse šklebiš a sámkopáš. A
tak pro masopuství mumraj, kavárenského diváciva
pomalu soechucen kde a otráven celý český
vzduch. Říká se tomu snalyea A je to gladiator
ství. Je to divadlo před krvelačnou, skaadálu
chtivoa massos, předváděnozápasníky ať najatými,
ať z ochoty. Od politiky a veřejné působnosti už
od let každého slušnějšího človóka odvracoval

burského domu a pokud k tomu nutno bylo, i
katolického náboženství“ (Gindely L. ©. 1. 126.)

Rozhodná rána měla padmouti v Čechách.
Kdyby se podařilo dostati českou korunu na hlavu
prvtestaotského Němce, pak bylo by jisto, že jest
veta po panství Habeburském a ostatních zemích
a protestantství a s ním byly by se
zastavily aš na jižním u Alp. Proto se hlavní

porracné mezinárodní organisace obraosle jajČecháma nejčilejšía nejvytrvalejšíva její,
Aohaltmařil ve ode dávna,aby si vČecháchsí
skal stoupence. Jeho snahanesůstalabez výsledku.
Obratným jeho řečem podařilo se získati prvního
velmože v Čechách Voka z Rožmberka (na němá
vyvábil velikou sumu 70.000 sl), pány z Budova,
s Roupova, z Thurnu aj., jiš rozepřímezi bratry
Matyášem a Rudolfem chtěl užiti k temu, aby
vtrhna do Čech s vojskem, učinil se situ
ace.Kdyžse to nezdařilo,chtělužitíbojůoma
Jestát, aby příjdado Čech, byl přijat od stavů
sa rádce a hlavuodporu a aby svou blavu ozdo
bil korunou svatováclavskou. Třídenní omeškání
zkazilo jeho plán. „Gindely Radeolf II. 7.“ Ale
Anbalt nebyl mužem, jenž by we dal memdarem

odstrašiti. val se svýmni dále.
(Pokračování) íTVT



se vyvine více osobní
© do sníme navzájem.

Enritik nemusí koakurovati s řezníkem.
Trocha více a trochu více vzájemné důvěry.

E
pohleďme si přímodo očí, přítel příteli, odpůrce

prot mkn epovažujmeza Bůh vi, jak žáslužvýjo, když ve svých časopisech roztáhneme na půl

ročníku politických polemik. Za ty evé minulévšechay hříchyse bijeme kajicné v prsa a děláme
rádi počátek volajíce: nostra culpa“. —

Pam dr. Třebický mohl te mluvité určitěji,
ale lupus ia fabula ozval seoj tak. A kde? V„Ča

pěkolik Jet uštval, je véru zuačná řada; některých
snad nebylo pro veřejný život škoda, ale krutost
a jizlivost, kterou „Čas“ protivníka obyčejně udolá,
je završení bodea Mnohé věak připravil „Čas“ o

vášnost a odméěsa,Ja saslubovali za mnohéslužby dříve národu překázané. Nejhorší však jest,

še mBobýodraěl! svvu krutoa kritikou od veřejnépráce, cbať k veřejné činnodti a snad k čin
nosti vůbec. Takovou obětí mobl by se snadnu
státi i Winter i Flajšhane zajisté ke škodě české
literatury; zvláště Winter za svou dlouboletou
úctyhodnou práci neměl tak příkrými, jizlivými
alovy býti odbyt. Od „Času“ se před lety čekalo
wěco jiného; byl v oém vítám list neodvislý, ne
ohrožený, avšak spravedlivý. Dnes je „Čas“ listem
mejvíce strannickým, obávaným ne však pro váš
mosta věcnoucenu, nýbrž pro svou jíslivost. „Čas“
a jinýlist se čte ne pro vzdělání, nýbržpro pikant
most, které docílí především osobními spory a „pře
kvapajícími“ správami, ješ se týkají osob známých
a veřejně činných. K náboženství katolickému
chovat se „Čas“ nespravedlivě a mnobým spůsobem
jeho vážnost podryl. O tom věsk při jiné příleži
tosti promlavime. =

Kdyby nebyl „Čas“ Lstem na nejvýš stran
sickým, listem, jenž za zásady a choutky jisté
osoby se rve s každým aa potkání, měl by pan
Dr. Winterjeho kritiky nadosmrti dost; avšak
historikům v „Čase“ hoří vždy jen srdce, histo
rickó jejich vědění nevzbusuje nikde pražádného
respektu. Winter svému vlasteneckému srdci věru
Časem aš mpobo ulovuje, že to bolestně uráží, na

M dor „Zl. Praze“ ve článku o panu Otcivském. Jeme p. Wintrovi však radou, chceli
si vědeckou reputaci zachovati, aby 6e bleděl se
známiti s filosofií českých dějin, jak ji přednášejí
realisté, zvláště aby si dobře pročetl článek o
flosofii českých dějin, který v lonském „Čase“,
uložil kterýsi Masarykovec. Kdyby si přece zedů
větoval, ať předloží po každé svou práci pánům
v „Čase“, ti pak už do ní vloží ducha i srdce.
Pan prof. Winter má věděti, že katolíci od jak
živa nestáli za nic; snad se pamatuje, jak jej
matka učila lháti, krásti atd., snad ještě nezapo
mněl, k jakým neřestem naváděli ho ve škole,
jeké obavnosti byly mu větěpovány 8 kazatelny.

šdý katolík je pokrytec, darebák, tobo pře
avědčení má býti každý historik, pak bude vypa:
dati dějepis docela jinak, pak to bude radost číst.

“« sice © maše slova nestojí, ale přece
jaj apostrofojeme: Marně se namábáte, pánové,

abyste déle udrželi protestantské a německébrejle na
očích čerké veřějnosti; nedají se déle drželi;
česká poctivá práce je strhuje a ona chce viděti
svou minulost nesfalšovanou, třebas by musil nad
tím obrazem se sarmoutiti, bude aspoň znáti pravdu.

-Takové brejle nastrkovali nám protestanští Němci
k větší cti a chvále svých reformátorů, takové
brejle nám febrikovali Bílek, Svátek, Bchulz a
podobní, dnes jich míti nechceme.

Dr. Winter musí uznati, že mu katolick
historik odpověděl věcně e alněně, „Čas“ vša
s něho udělal liberá)ně-klerikální nestvůru. Dnes
je hanba býti liberálem, děsné jest býti kloriká
Jem, a Winter je — liberální klerikal. Brrr. Lidé,
spaste duši!

Je nám p. Wintra náramně líto, ale nemů
žeme mu pomoci. „Čas“ to řekl, „Čas“ locutas
est a není odvolání. Jenom tu malou útěchu by
chom pro něj měli, že není sám. Klerikaliem je
totiž „Časovo peklo“; tam bazí všecky odpůrce,
když si e nimi už noví rady. Nedávno tam bo
dili i Dra Fleischhanse. „Čas“ prý „nyní pocho
paje, proč p. dr. Flajšhans posunoval se ka kle
rikálnímu táboru a obtěl ma sloužit nejen R Kým,

n i Dobrovakýma Janem Nepomuckým. Dr.ajshans je velice chytrý. Jenže ještě se mnoho
musí učit od pana Seykory“. Chuďas dr. Flajšbana,
chodí už také na posledních nohou. Ten to dopra
coval. S klerikalismem dělal „Čas“ už dávno dobré
obchody. V jakémkoli sporu, osobním nebo „vé
deckém“ (slovo „věda“ musí se paáti, jeli řeč o
„»Case“, © uvozovkami), v každém téměř sporu
byl poslední argument „Časův“ —klerikalismas,
Přišilo se protivoíkovi vždy odium klerikalismu
na záda a byl cbaďas hotov, ou klerikála přece
ani pes kůrky nevezme, ten je ztracen, je postra
chem všeho lidu. Proto je nám i dra. Flajšbanse

. opravdu líto, ač se pematujeme,že do nedávna i
erikálové byli by ná něj psí hlavu strčili. Teď

je náš, ale co s ním?, pro věda je oa vždy ztra

cen,jeklerikál.Rádivěříme,žejeprof.
jel vanérealistům osůbka velmi nemilá; má jak ostré

péro a ve evémoboru dosti ví, ato je
nebez Ta škaadální historka (pro „Čas“ všdy
výborná a vítaná zbraň) s Českou Akademií se
jaksi nepodařila a proto zbývala poslední cesta:
dali „odvést“ Flajškanse velikost svého neštěstí a
neví dobře, co slovo „klerikál“ znamená. Teď

dre. Flajšhanse, jiá dost; snad byste neměl
ještě tolik drzosti hlásit se k životu; jste zabit,
sakopáa, zničen.P

Politický přehled.
Moravští velkostatkáři uzavřelismír

s dobodlise o volbě 4 liberálů (hr. Guido
Dubský, baron dr. Klein, baron Kůůbeck, rytíř
Tersch),3 členů strany střední (br. Mo
řic Vetter z Lihe, hr. Zik. Berchtold, Aristid šl.
Baltassi)a 2 členů strany konservativní
(br. Ott Serenyi a hr. Vintíf Stolberg).

V měmeckém říšském smémm jsou
tyto strany: německá konservativní (53 poslanců),
německá říšská strana (25), německá socialní re
formní strana (13), katolický střed (100), Poláci
(119), národní liberálové (00), svobodomyslné
sdružení (14), německá svobodomyslná lidová stra
na (25), německá lidová strana (jihoněmecká 12),
socialní demokraté (48 poslanců). Ton rozh »dující
udává v říšském sněmu katolický střed. Jedině
tento dovede svým programem čeliti socialismu a
stranám radikálním.

100leté marozeniny císaře Viléma,
zakladatele říše německé a odhalení jeho pomníka
v Berlíně stalo se v neděli slavně sa přítomnosti
císaře a jeho rodisy, krále saského a virtemberg
ského, prince vladaře bavorského a brunšvického,
velkovévody bessenského a badenského a estatních
koížat. Císař Vilém (II.) kladl důraz na jednota
říše a německých knížat. — Den tím za
mít! říšský sném novostavby dvou křížáků a další
lhůty platební na stavba některých lodí 204 proti
143 blasům.

Další výsledky volob do říšské rady.
VeVídni zvoleni ve vnitřním městě 4 liberálové
a pomocí mladočechů byl zvolen též v Leopoldově
liberál Kareis, šid s Čech. V ostatních volebních
okresech svolení antisemité. Na Moravě jsme zí
akali město Olomouc-Prostějova v Českých
Budějovicích zvítězil princ Bedřich Schwar
zenberg většinou 237 hlasů. Za obchodní komoru
zvolen tam byl mladočech Josef Brdlík za

lance. Za to budou mladočeši voliti cís. radu
merta presidentem. Čeští Slezané utrpěli na

Opavsku porážku nezvolením svého přítelo barona
Rolsberga. Slovinci ztratili jeden mandát
v Gorici a jiný v Istrii. -—Příští většinana říšské
radě bude se skládati z konservativních Poláků,
Rusínů, Jihoslovanů, Ramunů, Italů, konserv.
Němců, kons. české a moruvské šlechty, 2 českých
katolíků, s Mladočechů a z levého středu (z libe
rálních velkostatkářů moravských a slezských a
též z rakouských liberálů a z poslanců obchodních
komor, celkem asi ze 234 poslanců.) Antisemité
půjdou nékdy 8 vládou, jindy si ponechají volnou
raku; socialisti, Schěnererovci, němečtí lidovci,
česko-němečtí a italští liberálové z ohledu na avé
voliče budou asi dělati oposici. K těmto se při
pojí časem též slovanští radikálové. y
dání jazykového nařízení pro Čechy a Moravu 86
opozdilo následkem vyjednávání hraběte Badeniho
s Němci. Říšská rada se sejde v sobotu dne
27. října. Trůnní řeč, kterou císař dne 29. zabájí
zasedání obou sněmoven objasní nám blíže dů
sledky vykonaných voleb a příští vládní politika.
— Dr. Rieger dr. Horák povolánído panské sně
movny.

Blokáda ostrova Kréty zahájilojiž
loďstvo velmocí. Snad nyní Řekové a Turci povolí.

Nevelit! platí posed pro italské ka
telíky následkem příkazu papeže. Zákaz tento
působí dosad zhoubně při volbách řízených ať ra
dikální ať konservativní vládou. Protože katoličcí
voličové voleb se zdržují, tedy dostává se do ital
ského parlamentu pořád větší chátra, která se dá
buď od vlády sinekurami podplatit, anebo dělá
obstrukci, takže italský stát nemůže se dostat do
pravých kolejí.

Italské velby skončily vítězstvím vlády.
Vládních poslanců čítaje v to též skupiny Zanar
delliho a Giolittiho jest 320, konstituční oposice
čítá 75 poslanec, socialisté 18, radikálové 17;
užších voleb je třeba 63. Strana Crispiho utrpěla
těžkou porážku.8 B

Rozpočet města Hradce Králové.

V robotu po 3. hodině odpolední konalo obecní
zastapilelstvo řádnou schůzi za předsednictví starosty
pana dra Ulricha. Jednalo se 0 obecním rozpočtu
na r. 1897. Na návrh p. Sluky člena obecního vý
boru četly se jen úbrané saummy příjmů a vydání.

A.Příjmy řádné.
1. Nájemné z obocních badov a

krámku člal 5.874 sl. Pana Dvořáčkovizdá Be:
býti 86 sl. nájemného z krámku u bývalé slozské
brány malo. | Pan[ starosta dr. Ulrich a ředitel
Vávra připomínají,še krámek ten se sbourá a še
tedíá nelze nájemné zvýšit. Na to I kapitola ros
počta schválena a rovněž kapitola II. (čínže z po
zemků 3-350 zl. a výnos z lak 000) sl., dohromady
hospodáfství polní 9.850 sl. Kap.III ho
apodářství lesní vykateje 46.778 sl. 10 kr.
příjmů, mezi líc odst. 9. užitek z honitby novohra
decké 150 zl. Pan řiditel Vávra připomíná, že je
to výtěžek z bonitby a navrhuje. aby mésto honitba
nepronajímalo, ale aby ji ponechalo v obecní režií a
výkon honitby aby se ponechal panu nadlesnímu. Po- |
štovní správce p. Ryšánek souhlasí, ale činí ještě
návrb, aby se do vydajů daly výloby za krmení,
které jiš teď na 100 sl obnášejí. Tím by klesl výnos
jen na ÓO sl. Po náhledu řečníkově by bylo lépe
ponechat! honitba panu nadlesnímu v nájmu. Pana
Dvořáček wluví o svých obětech a příkořích,jež
utrpěl, když mě) lesní referát. Pan stavitel Wein
hen got pravil, že v loni nebyl vlastné žádný výnos
honitby an zvěřjeritřílena a teké letos není šádné
zvěře, neboť sotva lze spatřit nějakého zajíce. Jest
pro položku 9, jak jest, ale žádá, aby při vydajích
počítalo se 100 zl. na krmení. Pan rada Waldek
navrhuje aby se ponechala honitba pánu oadlesnímu,
by se bývalé mrzutosti neopakovaly. Pan prof. Svo
boda praví, že rozpočtový výbor vyslovil se pro
vedení honitby ve vlastní režil a aby se do příjmů
dal výnos 150 z]1. Uvádí $ 97. zákona bonebního,
že má býti honitba veřejnou dražbou pronajata. Fan
Waldek praví, še zákon honební zná a že ví, že
obec může z volné ruky ponechat honitbu panu na

tr Na to kapitola III. schválena V navrženémznění.
Pak schváleny bez rokování tyto kapitoly roz

počtu:

10.921 zl.IV. Zásoby materilu . 56 kr.
V. Komunikace . . 1.000 , —
VI. Obecnídůchodky „2 M —
VII. Měst. divadlo Klicperovo 1380 , —
VIII. Vodovod říční .„ . . 7030 , —

<IX. Čistění města... . . 440 „ —
X. Ubecnípolicie... . . . 2 , —
XL Uhytování c a k. vojska 2.248 „, —
XI. Úroky z kapitálů . . . 700., —
XII. Platy a dávky obecní . 15.326 „ —
XIV. Rozličné příjmy řádué | 9.%3 , —
XV. Náhrada správních výloh 6000 , —

XVI Koupadlo 3, —
B.Příjmy mimořádné.

1. Půjčka na stavbu obec. a měšť. škol. 200:000 zl.
JI. Půjčka na stavbu jatek. . 30000 „
JI. Úroky z půjček . -< . . . . . 300 „
IV. Půjčka na nový parní kotel . . 4000 „
V. Půjčka na zřízení rybníků „200 „
Pan řiditel Vávra navrhuje aby se 60000 zl.
dalo do rozpočtu na stavbu učitelského
ústavu, který se bude musit snad ještě letos sta
věti, protože posavadní budova podagogia nedostačuje.

Stanosta p. dr. Ulrich sdělil, že al. erár
nabídl obci z nové budovy pedagogia roční nájem
2000 zl. Suma tato naprosto nedostačuje, a proto
žádala obec sl. erár, aby platil obci za pronájem
nové budovy učitelského ústavu ročně 3000 zl., dále
aby erár obstaral čištění a udržování budovy na
vlastní svůj náklad. Snaha správy města v tomto směru
potkala se s úspěchem. Stát svolil platit městu ročně
pájemného 3000 zl. a vyjímaje první rok obstará
také vlastním nákladem udržování budovy. Protože
k stavbě dojde asi ještě letos, třeba vložiti 50-000 zl.
do rozpočtu na rok 1897. Podrobný program sta
vební a volba stavebního místa předloží se k pro
zkoumání a schválení sl. obecnímu zastupitelství po
zději, až bude jednání s c. k. vyvčovací správou
skončeno.

Říditel učitelskéhoústavu, p. Lešetický,
nechce mluviti pro domo sua, neboť v novém ústavu
bydleti nebude, nebude míti z nové budovy také
žádný prospěch, ale má jen prospěch města na zře
teli, v němž již 27 let bydlí. Praví dále, že obci
bradecké podařilo se obledně nové stavby pedagogia
docíliti od státu výhody jako žádné jiné mésto
v Čechách. Jičín dostává ua př. od státu ročně
jen 2'000 zl. nájemného z učitelského ústavu. Mí
stnosti json v Jičíné těsné, nedostačují a není žádné
možností je rozšířit. Místnosti stačí sotra na umí
stění zákonnitého počtu (40) žáků ve třídě. Pan
řečník proto žádá, aby se noskrblilo ani na místé
stavebním, ani na prostoře celkové. Zkapitalisoje-li
se nájemné 3000 zl., tedy z provedení novostavby
nevzejde obci vlastně žádná výloba a naopak bude
míti ohec z novostavby mnobý prospěch. Učitelské
ústavy mobou na dobu nedostatku učitelských sil přjat
až 60 žáků, v době normální až D0 žáků, pak-li
místo postačaje. Obec získá, bude-li v městě ročně
40 a více chovanců.

Prospěch tento dovedou posoudit nejlépe ži
vpostníci. Dále třeba uvážiti, že žákovstvo na učitel
ských ústavech ve čťýrech ročnících přetíženo jest
vědeckým materiálem a že proto panuje v příslašných
kruzích úmysl, rozšířiti paedagogium na pět tříd. Mimo
to třeba uvážiti, že v obci nebadou stačiti místno-l



školy obecné. Bade M pra obec výbodno,-Ji se při učitelském va sřídí škola ovičná,
město nebade nic státi. Při učitelekém ústavu

též záhodno zříditti sahradu a skušebaí pole, kde
7 se pěstovaly rostliny (botanické a květná zahrádka),

di
S©

pole atd. Jest nejlépe, aby včelín, pole a zahrady
cvičné nalésaly se při školní budově, nebot tak bu
dou nejlépe před cizími Škůdci chráněny. Pan ředitel
Lešetickýje proto,aby se věc neodkládala. Letos se
přiblásilo k přijetí do učitelského ústavu 87 schop
ných žadatelů, avšak pro nedostatek místa jich moblo .
býti pouze 29 přijato. Pro něho, profesory, kandi
dáty očitelské i jejich rodiče bývá trapné, když
schopní žáci nemobou býti přijati. Méli by jste sly

když je není možno do ústavu přijati. Obec af také
nváží, že žádný ústav neprospívá obci tak, jako ústav
učitelský. Neboť na gymnasium, roslku a jiné stavy
musí obec připlácet, jea od pedagogia má čistý uži
tek. Z novostavby dostene se obci nájemného 3000 sl.
ročně, a konečně jí připadme tento dům, který po

Be8e 1.5600sl. :
Pan správoo Ryšánek myslí, že napřed

má schválit plány a stavební místo a teprve polom
že bade mošno schválit rozpočst.

Pan říditel Vávra připomíná, Že se nejedná
o to, přijde li letos k stavbě, ale že třeba z důvoda
opatrnosti 50.000 sl. do rozpočtu vložit, kdyby ještě
letos k stavbě došlo. Je to jen opatření peněz pro
přípsd, še se bude stavět a trvá na tom, aby do
mimořádných příjmů a vydajů vložena byla položka
50.000 zl. na stavbu učitelského ústavu.

Starosta p. dr. Ulrich: My jemese jiš usae
ali opatřit stavba, sabrada a cvičné pole, Jedná 00
pouze o zásadní usnesení obledně stavby. Po přímluvě
p. řiditele Lošetického byly mimořádné příjmy v ú
hrnné sumě 409.576 sl. 66 kr. schváleny.

A. Vydánířádné.
I. Dodace pana porkmistra:přijata v obnosa

2000 zl. hlasy devatenácti. Jeden pán chtěl stanovit
alužné1200 al., pět na1.000 zl.ap. Dvořáček
byl proti každému plate. Po čas nepřítomnosti pama
starosty předsedal echůsi jeho náměstek.

Pan Dvořáček vytýkal, še p. purkmistr oení
vždy od 11—12 hodin v kanceláři, jak je na ta
bulce úřadovny adáno. Chce, aby tam p. parkmistr
nebo jeho náměstek vždy byl přítomen.

Pan Waldek náměstek purkaistra pravil, šo
je v úřadovuě beztobo všdy p. purkmistr, nebo on
sám, nebo aepoň někdo z výboru. | Na pána
porkmistrovi nesmí se žádat, aby byl všdy v úřa
dovně. Má ma starosti také jinde zastávat obec.
(Hlačný soublas). *

Pas Dvořáček vytýkal dále, še jednací po
řádek se nezachovává, že dotaz na volné návrby
býval na prvním místě.

Pak jednáno o slažném a přebytečném úředníků.
Platy úředníků konceptních obuášejí: Plat p. sekre
táře 1200 sl., přebytečné 240 sl.; plat p. konci
pisty 1000 zí. a přebytečné200 z1.; plat p. důchod
ního 1.200 zl. +- 240 zl.; pana kontrolora 900 zL
-+ 180 zl., plat účetního adjunkta 600 zl, přeby
tečné 120 zl. — Panu Hamplovi byla prodloužená
lhůta ku složení zkoušky z komtability, Plat vrch
ního inženýra 1600 zl., přebytečné 200 zl., plat
inženýra 1000 zl., přebytečné 200 zl. (místo není

as obsazeno), plat stavitele 900 sl., přebytečné180 zl.

Pan řiditel Vávra připomíná že místo inže
nýra jest dosud uprázděao, avšak pan Ant. Loch
mann, absolvent vyšší průmyslové školy, který jest
zaměstnán v technické kauceláři od r. 1892, jest
velmi dobrá síla. Pán tento měl dosud 600 zl. a
nyní žádá za místo assisteuta s platem 720 zL a de
finitivní stanovení. Pan Vávra následkem toho navr=
huje, aby se zřídilo místo čtvrtého assistonta a aby
se toto bez vypsání konkursu zadalo pann Lochman=
novi. Nač teprve bledati dobrou olla, když ji uš
máme.

Pan rada Weinhengat praví, že pom
vadní plat pana Lochmana není v žádném poměru
k jebo práci. Tak výtečného úředníka město potře
buje. Návrb, aby se utvořilo místo čtvrtého as8istenta
s platem maaipalačních úředníků a aby místo toto
udělilo oe p. Lochmannovi, byl jedaohlasně přijat.
Rovněž schváleny platy tří manipulačních úředníků
obnosem 2160 zl. a nesystomisované síly (kreslič)
s platem 365 zl.

Dále projednányodměny: a) presidentuza re
viai účtů obecních 76 sl., b) kancelářské síly výpo
mocné 1.550 sl., c) jiné nepředvídané 600 al.

Pan Dvořáček myslí, že město Hradec Krá
lové zaměstnává moc sil a že úředníci nemají co dělat,
Pan starosta dr. Ulrich a ředitel Vávra důrazně
praví, že tolika sil je nezbytně třeba, nemá-li běžná
služba vásnout. Pan Dvořáček opět namítá,že pan
důchodní a jiní úředníci nedodrěují úřední hodiny a
že prý obstarávají mnohé soukromé věci. Proto pro
tuto položku nehlasuje.

Pan správec Ryšánek praví, še po dvě léta
revidoval účty a všecko shledal v nejlepším pořádku,
zejména pan důchodní koná evou službu vzorně. Pan
důchodní se v sezení obecního sastupitelstva hájiti
nemůže, proto zde mlavím a hájím ho sám. P. Dvo=
řáček mluví o p. důchodním svláštním nepřátelským
tonem. Shledal-li p. Dvořáček nepořádky, měl práve
i povinnost ohlásiti to panu purkmistrovi. To by bylo

jiní | ale tak pan Dvořáčeknejednal.P.vořáček se hájí za hlučného odporu. (Hlasy:
Pujt Mluví a chováse tady jako v hospodě. Odpor).

Pán professor Beránek navrhl konec debaty.
Pan starosta dr. Ulrich: Pan Dvořáťekměl mí

rávností, pak-li je shledal, oznámit. Nenčínil toho
a uvádí jen, pak-li kdo v úřadovně v čas úřední

hodiny nebyl. Já však konstatuji, že páni úředníci
pracujíčastopřesčas ato af donoci. Činí tak ze
jména pan důchodní. O tom se však nemluví. Úřed
nící konceptní i manipolační konají svou povinnost.
Mundanti mají příliš práce, neboť od koncipistů o *

nežádá. (Hlučný souhlas) Zmenšíte-lipočet mundantů,
neberu zodpovědnost za správné úřadování.

Pan dr. Heller praví,že chybase stala v orga
nisačním-státuta, je. zdebe :dřédníků.Jiná
města, která mají takový početobyvatelů, jich nemají.

Náklad na Z >pomocné síly obnáší W městě
n] 17.000ui.. Ze je mundantů málo, s tím s0u

Staroste dr. Ulrich praví, še od r. 1504
tedy na doby jeho úřadováníse počet úředníků ne
rosmnošil, jen platy jejich se upravy — a to byl
požadavek slušnosti a spravedlnosti. Naše město no
smíme porovnávati s jizými. Unás je město teprve
se rosvíjející,je tady jmenovitěcelá řadaotásek
s pevností souvisících a jiných prací neobvyklých,
kterých jiná města nemají, která nejsouhradbami se
vřens a která se mohou volně rozvíjeki. Výtku ros
mnošování úředníků proto odmítá.

Nato se pološka odměnyvšemihlasy protí
jednomu schvaluje. Pak schváleny položky: Platy,
výsluáné a dary = milosti 4.727 al., právní
vání 200 sl, kancelářské a úřední potřeby
(správa a obnovení nábytku 200 sl., vytápění, osvě
tlování, á čistění kancelářů městských 700 al., potřeby
ku peaní450al., kolky,poštovné,telegramya telefony
200 sl., práce knihařeká 160 al., inserování, úřední
tiskopisyaprácelitografické300al., drobnávydání
50 zl., nájemné“s domu 186 čís. p. 180 al., opravy
strojů a pořízení potřeb měřických 190 al.,
a knihy odborné 100 zl., požitky úředního sluhy 801
sl. Schválen též návrh p. praf. Svcbody,aby se súčto
vání nepředvídaných výdajů ponechalo pana purkmi

strovi, jého náměstku nebo p. radovi Červenému.
O. Daně a dávky obnosem 65.250zl. se ochra

lají. Pan Dvořáček se táže, udělí platí erár něco
městu za vybírání daní. Se svolením pana purkmistra
vysvětluje p. důchodní Peřína, že berní úřad povo
loval 10, 16, 30 až 35 «. Tím však te vyrovnává
škoda, která povstane, kdyá při spěchu udají strany
také falešné peníze, anif by se to okamšitě spozoro
valo. Na uhrašení takových nesaviněných strát povo
lují také peněžní ústavy nepatrné položky. Na to
schválenypološkyIL Udržování obecních bu
dov 2.020 sl., IV. Hospodářatví polní 790 sl.,
V. Hospodářství rybničné 3.110sl. P. stavitel
Weinhengat připomíná, že bylo usneseho znovu
sřídit bývalé rybníky. Je to položka přípravní. Od
znovuzřízeníbývalýchrybníkůdá se očekávratimnoho
slibný užitek. (PCsn. redakee: Na Třeboňsku, Bu
dějovicku, Hlnbocku, Netolicku a Vodňansku vynášejí
rybníky více čistého užitku nežli nejlepší pšeničná

pole). :
VI Hospodářství lesní. Schválenovy

dání v obnosu 23.080si. Na dotaz p. Dvořáčka,
zda-li zavedeno jest nové lesní účtování, odpověděl
p. důchodní Peřina, že jest teď účtování podro
bnější a přehlednější, jak si to přeje p. lesní referent
a revisor. Starosta p. dr. Ulrich podotýká, še p. nad
Jesnímu nařídil detailní účtování. Pan Dvořáček
dí, že se stal obětí dřívějšího účtování. Dotaz jeho
z loňského roku slibuje p. starosta v nejbližší schůsi
zodpověditi.

VL Nakoupadlov řece Orlici schvé
len vydaj 173zl., VIIL na zásoby materiálu
6440 zl., IX. obecní důchodky 110zl, X. na
patronátní výlohy 32169zl. (Varbaníkua ře
diteli kůra povoleny přídavky po 20 sl. choralistům
po 80 sl.).

XI. Školy a účely vzdělávací 10.211.
Na dotaz p. správceRyšánka slibuje p. staro
sta zasaditi se o zmenšení příspěvku na gymnasium
a realku. Pan Dvořáček přejesi rušení městského
školního okrean..s placení školného, p. prof. Svo
boda si přeje přehlednější uspořádání rozpočtu. Pan
starosta dr. Ulrich praví,žepřípravnékrokyk zru
šení městského školního okresu se již staly, še však
se jedná o to, aby domy č 32. a 63. zůstaly obci.
Je též pro zrušení školného, které dosud platí vlastně
jen lidé bohatí, neboť 720 dítek jest od placení škol
ného vw Hradci Králové osvobozeno. Kdyby we

školné již teď sralšilo stalo by se tak na úlevu
lidí zámožných a na obtíš menších poplatníků.

XII Navydršování městského divadla
Klicperova povoleno3152, XIII na zdravotni
ctví 1.860sl., XIV. na sady a stromořadí 100
sl., XV. na osvětlení města 7565 sl. Pan ředitel
Haněl si přeje zavedení města Auerovými hořáky,
p. starosta dr. Ulrich je pro posnenáhlé jich sa
vádění, p. dr. Heller a prof. Svoboda si přejí
lepší osvětlení v částech města směrem k Pražskému
předměstí a na mostě, pan Petříček je proti Aue
rovým asvítilnám na ulicích, p. prof. Spiess navrhuje
větší náklad na pořízení písku, páni dr. Heller a
Dvořáček jeou proti tomu, aby domácí pání byli
nuceni posypávat chodníky, p. prof. Beránek ai
přeje uřímení nějakého odpadu na nábřeží, někteří

sípřejí méněblátanínl přejíméně (6náleží,Jopšípřechody
a čistění v *

— Pan, ráda Jaroslav Četvoný uznává M
správné, aby chodníky posypávali pází domácí, měsíb
pak jen silnice. V Praze a jinde bývá dle novinářských
správ někdy 90 i více pánů pokutováno pro špatné
posypání. Unás vHradcito půjde ovšemtěžko, ale
sásadní usnesení se o tom uríhte stát. Čtyři staří

nestačí;
v Hradci je ale čistota a kropení lepěí v jin
městech;na náměstíje čistota,na předměstíje
často blato. O lepšípřechody avětší čistotubudeměstodle mošnostisestarati. 
"— Paň ředitel Lešetický si přeje drobnější pí
sek;hrabý a kamenitýje trýsní pro chodce, attentáfom
na kuří oka a dámakébotky. XVI. Napísek pak po
voleno 20 sl. více a na čištění města 8.786sl.
XVILna zachování a vyklisoní stok 800al.
XVNLna udržování komunikací 1.7005i.,XIX.
me městskou vodárna 5.950 sl. Po delší debatě, které
se súčastnilipp. Dvořák, Weinhenget Dvořá
ček, Haněl Pilnáček, Potřiček ©starostadr.
Ulrich, povolen správci vodárny p. Macháčkovi
plat 130si., soukromé na vlastníúčetmasa
kázány. Nešvary, které se udání pp. Drožáčka a
Dvořáka státi rpěly, slibuje p. starosta Ulrich do
nejpřísněji © bezohledně vyšetřiti s ma pravou míra,
uvésti.

uPak povoleny další : XK na obeenmí
policii 4.401 zi., ma rozličná vydání 327 al. a XXI.
na ubytování c. a k. vojeka 4.100sl., dále XXII,
na rozličné výdaje řádné 93.507zi. XXIIL me
úroky a řádnou amortisací dluhu obeczfŘo
91.937z). 46 kr., XXIV. na dary o příspěvky
5.200 zl. na růsné idané o 20 dl.
více, na poník Palackého 100 al., na illastrovemé
dílo „la nation tchégme,“v něm se stane také zmínka
o Králové Hradci 100 sl., na pořísemí uličních pře
ohodůna návrh p. 300 zl.. na stavbu škol
200.000 al., na pedagogium 50090 si., za stavbu

sti.
neš

těž

Vydajeřádnéamimořádnépovolny
veslkovémobnosu 461-804sl. 61kr.B dě

Drobné zprávy.
Obecní zastupitelstvo vo středečnísobůti

udělilo špitálské porce chudinské starým měšťanům
Janu Čermákoví a Frant. Kdánovi. Na fo
schváleny: faral oprava v Locbenicích, rozpočet
obecní plynáray, rozpočet pevnostní, rospočet o
jmění kostelů 6 zbožných nadací, 0 jmění

chorobince a dobročinných fondů, ropočet c. kokres. škol. rady pro město Králové Hradec,res
počet ústavů chudých a chudi nadací. Páni
radové Vávra aČervený přimlavili se za zlepšení
platů čtyřem strážníkům a konečně usneseno, po
staviti vojsku krytou jizdáron za 8000 zl. a

titi U.njejí en)jr sl Erárwejenský zůrce pitál procenty a sa
25 let připadnejizdárna obci

alná schůze delegátů župní jednoty bo
spodářské severovýchodních Čech koná se v me
děli dne 4. dabna v botela p. Hotly na Prafekém
předměstí o půl 3. hodiny odpolední.

Úmrtí. V Pásu sesnul p. Ad. Schlogl,
děkan v Bohdánči (u Pardubic) dne 34. března.
Pohřeb koná se v pátek dopoledne.

. Zde jsme samí antisemité. V tohto
dnech přišel do Svobodných Dvorů jistý židovský
cestující s hospodářskými stroji s Kolína a nabí

žel drze své zboží. Leda k jistému rolníku, počínal ci podobně jako jinde. Tento však dal mu
na srozuměnou, Še nejen on, ale většina rolníků
jsou antisemity a že nic nekoupí. Žid špatným
obchodem bez toho jiš dopálený rozzuřil se a sá
by dostali se s rolníkem do křížku. Drubého dme
v časně ráno přiběhl žid celý umazaný a umácba
ný hledat četnictvo avyprávěl, še zapoměl ci tam
bel abojí sepro ní jít zpět. Ze Svob. Dvorů
utfkal prý v nocipřes vodu a mohl prý ae uto
it. Do Svob. Dvoru do smrti prý s ničím nepůj

a tam se jistě nebudou hnočvat
Svato-Václavská jednota katolických

ů a mužů ve VelkémPořičí pořádá
v neděli, t. j. 28. března 1897 v bostiaci p. Fr.
Suka zábavný večer s tímto programem: „Přero

šená dostaveníčka“. Žert v jednomjednání NapeslJ. Borotinský, spracoval Lorbér. „Horkáhodina“.
Fraška o jednom dějství. Napeal J. Joha. „Dejte
mi hobičku!“ Veselohra o jednom jednání od J.
R. přeložila Eliška Pešková. „Selské námluvy“.
Původní veselobra v jednom jednání z roku 1819
Napsal Fr. Raiman. (V nářečí východních Čech.)
Začátek o půl osmé hod. večer. Vstupné: L místo
20 kr.. II místo (k stání) 10 kr. Školnímládeé
přístupu nemá.

Diecěsní Jednota v Hradd
Králové pořádá v neděli dne 28. března 1897,
v městském divadle Klicperově koncert pro své
P. T. členy a všecky P. T. přátely chrámové a
vůbec vážné budby řízením svého ředitele p. Jana
Wůusche, ředitelo kůru kathedrálního. Programx
Oddělení I.: 1. „Pastýř a poutníci.“ Mužský sbor4hlasý00solya s průvodemharmoniaedPavla



E orekého (mar. 1820,+ 1886. 2. „Te
sunct.“ 3 ry „sborod r.

Haydna (m 4 7 t jure vos fliaep ý biku)sbork- AT.B.) od G. P L. Palestriny (nar. 15Z6, + 1604).
4 LZpěry ku křížové oestá.“ Pro dva hlasy sbožil
Dr: Frant. Witt (mar. 1834, + 1828). Óeský text
od Jos. Zařičanského. Přednotedámský sbor. a)
Úvěd. b) Prvních sedm anstavení. Oddělení II : 4.

„děvy wa křížové egatě.“ ©)Ostatuích sedm za
vemí.d) Závěr. 6. „Regina coeli“ Zpěv 1“
r: pro šestihlasý smíšený sbor (2 S. A.2

T. B.Sležil Orlandos Lassus(nar. 1582,+ 1)6. [Ves! Creator Spiritus.“ Zpěv avatodušní. Řím
ský chorál. Přednese amišený dbor. 7. „Pějte
slávu.“ Smíšený sbor 4hlasý z oratoria „Kristus
na hoře olívetské“of L. v. Beethovena(nar. 1770,
+ 1927). „Bnčstek o půl 6. bod. večerní. Ceny
míst: Ld0 2 zl 60 kr., křeslo 60 kr., tribuna
50kr., sedadlo1.třídy40kr.,sedadloII. třídy
30 'kr., sedadlo na galerii 20 kr., parket 25 kr.,

rain dó-kr., studentský a vojenský lístek odvatele dolů: do parketu 15 kr., do příšemi
10 kr., místo k stání ná galerii 10 kr. Členůmv BEOS zapolo

k. gp 8 Da lóže,kdepolovičníŘstek týká
se pouze jednoho sedadis pro jednotlivého člena
a mikolicelé loše. Předprodej Hetků obstará knih

kopectví p- B. E. Tojmana,„ pokladníka jednoty.vod: K č. 1. Slovatný domácí akladatel v rozkošné

akladbě své líší poutaí průvodzbožného lidu na posvátnýHostýn, jejš gastýř áli dadáním doprovází.

K ork byl eholatm knězem a itelem katheru v Olomouci. Četné skladby jeho těší se
obecné oblibě pro český, národní svůj ráz. K č. 8.

. Haydn, mladěj bratr Josefa Haydna, více známého
enitkajícího mistra hudebního tn. 1748,+ 1800) předvádí
nám v hbinboce procíténé akladbě světové drama smrti

Srov slovy pímmaov.: „Tmy staly se, když ukřižovaliožiše a okolohodiny deváté zvolal hlasem velikým:
Beše můj, proč jsi mne opustil. A makloniv hlavy, vy
pestil duši. Zvolav Ježíš hlasem velikým řekl: Otče,

v pe nnéPyroučímducha ného:Ab konc,hlar3, "Tpustil „“ . y ůso oncerta
a ředitel hudby vSolsehradé vedle Mosarta (a. 1766, +
1791). Jest od mého i známá píseň: „Zde v zkroušenosti

me.“ K č. 8. K nejsnamenřtějším skladbám kníšete
dby Palestriny náleží zpěvné zpracování velepísně Ša

jatonovy, s ukázku podáváme.Nevěsta(duše zbožná)hledající Šenicha svého (Kriste) volá: „Zavazují vás pří
sahou dcery jerusslemifké, jestliže byste našly milého mého,

je pověděly jemu, Že láskouomdlévám.“ Dcery jerus.
tákí 0e: „Jakýji“ ly tvůj, 6 nejkrásnějšís žen? Jakýjest milý tvůj,že jsi tek přísahovzavázala?“ Nevěsta

odpovídá: . můj jest Mf a červený, „volený z ti„“ ©. P. A. Palestrina byl kapelníkem kůru svatopetr
o + Římě. Žískal si mnohé zásluhy o reformu círk.

hedby. Zasechal 536 svazků skladeb nejrozmanitějších.
K č. 4. Oblíbenou pobožnost křížové okrášlil pro

slulý reformator církevní hodby Dr. Fr. Wittdvěma dojemnými od sebe rozdíjnými akladbémi a sice jednou pro
amíšený sbor čtyrblasý a drahou pro dva hlasy s průvo
dem varhas. Obéma bychom přáli největšího rozšíření.
Získala by jimi pobožnost kříšové cesty velice. My zvolili
skladbu dvojhlasou, kterouž provésti lse téš jednohlasně.
Nemobouce sem + texty 10 písní, uvádíme zde

Sapoň děje jednotlivých zastavení: 1. Ježíš na smrt jestuzen. 2. J. béře kěíšna ramena svá. 3. J. po prvé pod

křížem klesá. 4 J podkává svou Matka. 5. Simonz Cyrenymáhá P. Ježíši nésti. 6. Veronika podává P.Je

i roucho. 7. vad“ drahé pod křížem padá. K č.4, ZaZastavení: 8. Ježíš napominá plačícíženy jerusalemské. 9.
J. potřetí klesá. 10. Ježíše obnažují a žlučí napájejí. 11.

na kříž přibíjejí. 12. J. na kříži umírá. 18. J.
s kříše sňat a dolůna své položen. 14. Ježíše do
hrobu kladou. — Fr. Witt, bývalýfarář v Schatzhofenu
v Bavořích, by]velmi plodným hudebním skladatelem i

spisovatelem. vní jeho zásluhoujest založení Obecné
jednoty caecilské pro pěstování přesnécírk. hudby v ze
mích mmeckého jasyka. K č, 5. Velikolepáskladba tato
zbudována jest na chorálním nápěvu,jejž zpívá bass, kdežto
ostatní hlasy dle pravidel kontrapunktu jej provásejí.
Volný překlad český uní: „Králorno nebe raduj se, alle

luja, neboť ten,dobož jsi zrodila, alleluja, vstal z mrtvých,
jo ředpovéděl,allelujal“ Orl. Lassus, býv. vrchmípelník vévodské kapely v Mnichově, složil přes 2000 du
chovních i světských skladeb. K č. 6. Aby i římský cho
rál, úřední to zpěv církve, důstojně byl zastoupen, zvolili
jsme krásný tento hymuns sratodušní, vyjadřující vroucí
medlitbu k Duchu svatému, by v srdce naše vstoupil a

p ion svou naplnil. Starobylýtento chvalozpěv cír
vní pipají jední císaři Karlu Velkému (+ 814), jiníaldskému Rhabanu Maurori (+066) Český překlad

v Oltáři str. 2x5. „Ó, Tvůrce Dachu svatý, přijď!“
X č. 7. K ulavnostnímo zakončení koncertu zvolen mo
hutaý závěrečný sbor s oratoria mistra Beethovena. Text
zní: „Pějte alávu, čest a díky Synu Boha živého, pějte vy,
andělů obcry, chvála Pána věčného.“ Beethoven, zname
nitý hudební akladatel, vynikl zejména jako instrumenta
lista. Porledmích 15 let svého životastrávil stížen blu
chotou jako soukromník hlavně v Modlingu u Vídně. Jak

z programu pzaé, očekává přátelecírk. zpěvu bohatýa vsácný požitek. 1 hodina Koncertu jest příhodně svo
lena se zřetelem knávštěvníkům, kteřídráhou na koncert

přijedou Mohou zajisté bez velké ztráty času na koncertv přijeti a ještě téhoš večera domů se navrátiti. Lze
tedy důvěrné očekávati, že cyriliský koncert jako minulé
létai letos četně bude navštíven, čehež v sájmu dobré
věci jem přáti jest.

Olomouokýndp.sralbiskup dr. Theodor KEhon meskal tyto dny v Římě,aby sv.
Otci podal správa o stava sró-diecése. Než se
vydal na cestu, založil nadaci v obnosu 100.000 sl.
ku podporování sestárlých a k práci neschopných
vysloužilých kněží ové arcidiecése olomoucké,
v obvodu soustátí rakouského Před svým odjezdem
do Vídně měl ndp. kolže-arcibiskup jednání s pa
pežským nanciem Talianim, 8 ministrem kolta a
vyučování Gantechem a s italským velevyslancem
ve Vídni.

Sjezd sa vných úředníků konati
se bude letos 27.—29. července v J číně. Slavné
městké zestupitelstro přijalo protektorát sjezdu.

salaké koro ON dj8., měřil"iutenýr

pole za účelem odvodňování.
čas voleb vořítelů, kde všecko

e jámmlovotříc „šťastné“ budoucnosti. Přima
nul se k infenýrovi jakýe pantáta, volbami socia
Hstů rozrádostněný, a vida piloě „měřit“, tázal
se: „Tak až sačínáte měřití?“ Inžesýr domnívaje
se, že pantáta zajímá se o kladení Čubiček,
odpovědět: „Ano, abyse to už jednou provedlo!“
Pantáta zvědavý tázal se dále: „A kolik přece
tak každý dostane?“ Inženýr byl hned „doma“,
že má před sebou kaadidáta „dělení“ majetku po
socialisticku, i cbtěl si s něho udělati dobrý den
a řekl mu, satajuje smích: „No, tak asi tři korce
každý.“ Na to pantáta sábma do kapsy podával
inženýrovi korunou se slovy: „Iu maj, vyměřej'
mě tam mabořety tři korce, zde doleu vody je
to všecko moc mokré“

Pro tuláctví vyvedenbyl změstadne90.
t. m. krejčí Josef Rejfek ze Stěžer. „!
-© Jednonohý tulák.: V. Pešek 42 'r. starý

z Lověle byl dán předešlé soboty do. policejatho
střežení.

Neku od ajgontů na splátky!
Od některého času rostrhlse -v pravém slova smyslu
pytel e agenty, kteří nabízí stroje, obrazy, zrcadla,
losy, atd. Cena jest obyčejně dvej- i trojná
sobná a doporoučí se, aby každý, kdo nechce
přijíti v oplatání se soudy v městech, kde dotyčné
firmy sídlo své mají, od agentů takových nic me
kaepoval a žádné listiny nepodpisoval. Nejvíce se
dají od takových agentů oňidit dělníci a veniiiPvané.

Zloděj utek'. V noci z 18.—19. t. m. za
panující bouře a hromobití vloupel se neznámý
pachatel oknem do bytu hostinského Kalbouse ve
Věkošteb, kde sebral, 00 v rychlosti ne dalo a
hotovil se s lopem upláchnouti. m 0 roz
bité sklo upozornění byli domácí na nezvaného
hosta a zahnali jej, nepomýšlejíce na jeho pro
následování. 2.

. (4) Kdo ohlupuje ld P Socialistéstále
vytýkají křesťanským sociálům a efrkvi katolické,
že ohlupují lid. Před volbami volitelů v Hodko
vicích sbíral v továroě mistr volební lístky za
účelem, aby podepsal socialistické kandidáty a
vůči těm, kteří se vzpouzeli, tvrdil, že tyto lístky
jsou proto dávány, aby se žádalo za zvýšení
msdyl| Ani lži se neštítí socialní demokrat, aby
svému štábu konal platné služby. Takovým způ
sobem se však oblupuje lid, když se mu zatají
pravda. Takhle vzdělávají socialisté svoje přívržence.

Proti klerikální Škole pojme dle udání
svobodom. časopisů mibistrpresident hrabě Badeni
do trůnní řeči odstavec. Příští většina na říšské
řadě bude pozůstávatí: z klerikálních -Němců,
« klerikálních Poláků a Rusínů (vyjímaje asi 9
poslanců), z klerikálních Jihoslovanů (vyjímajeasí
3 liberálů) a dále z velkostatkářů a Mladočechů.
Při takovémto seskupení příští většiny na říšké
radě jest protiklerikální politika naprosto vylou
čena a jeo naivní naši venkovští polikové mohouse
něčeho podobného domýšleti. Páni Mladočeši bu
dou volky nevolky dělati politiku ve spřežení těch
kaceřovaných klerikálů

Mlená zlodejka. M. Jedličková z Dol.
Přímu ukradla J. Počinkovi v Probluzi nsené maso.
Byla však prozrazena a zatčena.

Krádeže. Dne. 19. t. vykradli neznámí slo
ději u rolníka Jos. Rálíše a Jana Šprince v Pře
lovicích u Přelouče kůrníky. Má se za to, že byli
to známí 3 zloději z Hradecka, kteří na podobné
výlety jezdí hoed s vozem.

Ohně. Dne 7. t. m. shořela v Cblomku
stodala rolníka Jos. Semerádovi. Skodaobnáší as
1000 zl. — Dne 49. t m. zapálil blesk stodolu
rolníka Jos. Matouše č. 118 v Plotištích, která
lehla s přilehajícím špýcharem, popelem. Ve sto
stodole shořel řezací stroj, vůz, zásoba slámy a
sena. Škoda obnáší 1000 sl., pojištění pouze 400
sl. Místo hasičský sbor konal, jak se dovídáme,
pravé divy; zachránil při ohromném panojícím
právě větru okolní dřevěné budovy. — V noci na
22. t. m. řádil oheň v Bělči a v Dlouhodvorech.

Pan radní krade. V obci P. na kralohra
decku byl jeden radní a jeden oochodník smí
Šeným sbožím. Jednou přišel radní k obchodní
kovi na návštěvu a při příležitosti nabral si s pytle
do kapsy kávy. Kapsa byla však náhodou děrava,
tak že jakmile radní udělal krok ke dveřím,trousil
s kalhot kávu. Obchodník věděl hned kolik uho
dilo a vymýšlel plán, jak by pana radního vapálil.
Došel k šikovnému advokáta v Hradci Králové,
nechal ai pana radaího zavolat a tam si diktoval:
Pro sebe 50 zl., na Matici 10 sl., na Husův fond
10 sl., spolku „Komenský“ ve Vídni 10 zl. a ad
vokátovi 3 zl. Na podmínky tyto pan radní, ab
uvaroval se další ostady, přistoupil a tak zaplatil
za hrst kávy 83 zl.

Ve Šternberku dědilajistá dělniceKašová
v tabákové továrně 800.000 zl. po svém strýci
v Tersté zemřelém, o němž rodina sotva již věděla.

Jak vyplácí se inserování v novinách,
o tom možoo nabýti pojmu při studování iosero
vání anglické firmy Pearovy. Čím více inserovala,
tím více vzrůstal obchod její. Za 7 let zaplatila
sa inserty celkem 4 milliony zlatých a měla však

čistéhoziskan nů sl. oh oů,polek esnióný zřízen který
měl po celé říši místní skapiny čítající přes 20.000
členů, byl roszpuštin pro překročení spolkových

stanov se strany představenstva i členů. Členové
železničního huutí podporovali úsilovně soahy 80
cialistické a redaktor spolkorého časopisu — „der
Eirenbahner“ způsobem nejostřejším napadal mí
nistra veřejné dopravy, generála Gatterburga.

Bezplatné léčení koktavosti. Pan Fr.
Fibinger, první český spisovatel a vědátor v oboru
odstraňování špatné výřečnosti v Praze, v Tábor
ské ulici čís. 1826.—IL, přijme bezplataě bocha
z úplně nemajetné rodiny do vyléčení jakékoliv

vady: v: čeči (zvláště koktání). Po vyléčení jednoho
přijme se-druhý. Tentýž musí být organické vady
prost a-úplně zdravý. o, E:

- Zapomenutý oves. O týdennímtrhu mi
nulé soboty zapomněl někde na trbu 1 bl. ovsa,
který odevzdal kočí Labní, zaměstnaný ve mlýně

-p. Korbela v Malšovicích na policejní strážnici.
Tamtéž můte se oň pravý majitel přihlásciti.

„Pijte německé pivo!Tento článek kolo
val v novinách německých,když Čechové..dobyli
v Plzni-též prvaího sbora volebního a Némci při
čítali. vida své porážky právovárečnému plseňskému

; pívovara.: Němečtí novináři varovali před pitím
výtečného moku plseňského, protože prý násled
-kem silného ohmelení škodlivě působí ma činnost
srdce. Také s národních příčin nemají prý Němci
píti česká piva. Právovárečný měšťanský pivovar
úaloval pisatele toho článku zmíněného ná
bradu škody. Pisatel, odpovědnýredaktor „Řirchb.

marek a plseňskému pivovaru přisouzeno bylo

právo uveřejníti rozsudek v 25 časopisech — vterých hanopis na plzeňské pivo uveřejněn byl
— na útraty odsouzeného „spisovatele.“ Podobné

„Štvanice proti českému akeiovému pivovaru pořá
dají také německé listy budějovieké. 

Zdejší časopis „Ratibor“ uznalza dobré
ve svém posledním (12)čísle pod rabrikou „Prou
ba opuštěného“ ujmoutise „po několikráte“
jak dokládá, zdejšího kostelaMatky Boží. Nevím
sice, kohoR. míní „iatoressovanými fak
tory, jichž Ihostejnost nechápe“,ale abyse
pravdě svědectví vydalo, budiž zde konstatováno,
šebisk Konsistorium zdejší celouř adu
let, dávno dfíve, než „Ratiber“ byl v
Hradci, se snaší potřebné opravy zmíně
nému kostela vymoci a 0 důstojný zevnějšekse
starati. Kostel P. Marie je podpatronatem
studijního fondu, který zabral jméní
koleje Jesuitů 1 kostel, a důsledné pře
vsali povinnost starati se o potřebné
opravy. Této povinnosti se studijní fond po ko
lik let scela nedůsledně vzpírá,aš i z toho
důvodu je k udržování jeuo povinen, poněvadě je
to kostel gymnasiální; studujícítoho ústavu
mají tam hlavně svó služby Boží. Podobné vy
myká se povinnosti takové i c. k. vojenský erár,
ač kostel P. Marie se nazývá „garnisonním“, a
hlavní stráž v nejbližším sousedství by tomu do
svědčovala.A poněvadži slavná městská rada
zdejší jiá roka 1889 rozhodně jakýkoli příspěvek
na oprava toho kostela, od lidu zdejšího tak četně
pavětěvovaného, oduítia, nelze doufati, pokud pří
snivější okolnosti nenastanou, na opravu zevnějšku
jeho. Vždyť i vnitřní opravu museli někteří kněží
na své vlastní risiko podaiknouti, při čemž ovšem
nejedna zbožná duše přispěla. Že při takovéro
stavu věcí na náboženskou matici žádná vina ne
padá ani na duchovní úřady, patrno samo sebou.
Poslední opravy kostela Panny Marie vykonány
byly r. 1394, na něž po dlouhém dopisování a
mnohých rekursech 1846 zl. vymoženo bylo. Dou
fáme, še „Ratibor“ loyalně i tento pravý stav
věcinavědomívezme a uveřejoívzájmu „opuštěné
ho“ —ač ne všemi —kostela Matky Boží.
— Protože „Ratibor“ seslabuje výtky „Obnovy“
a ujištauje, že nebude odpůrcem církve, béřeme
to k vědomosti. Další polemiky jsme se bez'oho
jiš předem zřekli, ačkoli snad porovnání jeho,
smí-li švec dělat boty pro každého, že tedy iůže
podaik jeho tiskovut též časopis jakýkoli, trocbu
pokulhává, neboť boty nejsou Časopis a časopis
nemá býti botou.

Strakovská akademie byla v neděliza
přítomnosti ministra Gautsche a nejv. hodnostářů
svému účeli odevzdána.

Vrah Kčgler byl vúterý v Liberci oběšen.
Louče se v pondělí s manželkou a knězem, prosil
kajicně za odpuštění, před popravou se však cho
val opět cynicky.

5 ZO

Zvěsti z východních Čech.
Dvořákovo „Stabat Mater« v Jaroměři.

Jako jioá léta pořádá i letos čilá pěvecká a hu
dební jednota „Jaromír“ v Jaroměři v dobé postaí
velikolepou produkci církevních skladeb. Snaživý
její sbormistr p. Leop. Stocký zvolil k účelu tomu
letos Dvořákovo veledílo, mobutné a uchvacující
oratorium „Stabat Mater,“ mimo číslo první a po
slední, jež vyžadují mobutoých sborů. Z čísel
k produkci určených sestávajících ze solových a
kvartettových a sborových partií s průvodem ve
likého orchestra vyniká číslo čtvrté „fac., ut ar
deat cor meum“ — basové to solo, jež jest Boet
horenorskon konóertní písní a jen zpěvák-koncer
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může z ní učiniti, co skladatel na mysli měl.Jest
to pro basistu cesta trnitá, za jejíž šťastné vyko
nání nám ručí osvědčené jméap solisty-sbormistra
p. L. Stoekého. Andělský, nebeský čtyrblasý sbor
ženský apadající jemnou modlitbou v ono solo

pásoví úchvatně. — Drubý skvost skladby jest(alo deváté, altové solo „Inflammatuz“ Číslo to
jest úchvatnou básní, jejíž líbeznost posluchači
ukazuje, k jak vznešeným branicím může krásno
hudební až dostoupiti a jak dale tvůrčí
duch svůj ideál v souzvuk a harmonii nástrojů a
zpěvu vlošiti může. — Produkce bude na smrtel
Bou neděli dne 4. dnbna t. r. o 4. hod. odp. vtě
locvičně školy chlapecké „na Ostrově.“ Výhodné
spojení vlaků amožňoje milovníkům vážné církevní
hudby pokochati se zase jednou vznešenou poesií
Dvořákovou. Zajisté že pro venkov to požitek
velmi vzácný a řídký.Konfereční řeči v Chrudimi J. B. M.
Eduard Jan Nep. Brynych, biskupkrálové
hradecký zahájil vneděli v arciděkanském chrámu
Páně konferenční řeči. V neděli odpoledne uvítali
J.B.M.p míst. rada Šafařík,úřadujícínáměstek pan
dr. Bureš a měští radní v Chrudimi, pánové dr. Ha
velka, stavitel Tomášek a p. Borčický jménem
města na děkanství a děkovali Jeho Biskupské
Milosti, še jak loni tak i letos konferenční řeči
zase převzal. Kostel byl v neděli k umačkání
přeplněn, jak příslušníky intelligence a veškerých
krahů měšťanských, tak dělníky a venkovany £z
nejširšího okolí. Jebo Milost ndp. biskup mluvil
o nových proudech. Dokazoval jsonenost Božítakto:
Hmota žádá první příčiny. Bez příčiny nemůže
nic povatat. Svět nemůže ale býti věčný, pro
tože vývoj, který by trval od věčnosti, již dávno
by byl ukončen, tělesa nebeská by vyhasla, pohyb
byl by proměněn v klid. Soulad světový nemohl
rovměž povstat náhodou, ale musil míti moudrého
původce, který veškeré plány řídil. Důkaz jsvuo
nosti Boží nosí také každý člověk v sobě, vo svém
svědomí, které je neúprosné, které zlé kárá a do
bré scbvalnje. Na to poukázal ndp. biskup Ba
důsledky atheismn. Tento učí jen bmotě a tvrdí,
že všecko spočívá jen na hmotě. Tu bude pano
vati jen hmotná síla a přestane panovati právo a
Spravedinost. K tak brozným důsledkům by vedl
atheismus. Také socialismusjest nemožný, absurdní
v tom smyslu, jak si bo přejí socialisté. Ná
Zory © něm jsou u většiny naivní. — V pon
dělí konal se sice v Chrudimi velký trh, ale í tu
byl Chrám Páně naplněn posluchači J. B. M. po
jednal o velikosti tohoto utoletí, o pokroku a avo
bodomyslnosti. Dovodil, co jest liberalismus, že
je to nepravá svobodomyslnost a důsledky jeho
že jsou bezbožectví. Mnozí, kteří se k liberalismu
hlásí, by se k němu neblásili, kdyby znali pra
vou jeho podstatu, neboť atbeismus jest důsledné
oddělování lidu ód Boha. Pří posledních volbách
ukázalo se, že židé byli se socialisty, kdežto na
opak je faktum, že v Praze se svobodomyslní do
volávali pomoci u klerikálů. Důsledky z toho bu
dou pro národ prospěšné, neboť mužové svobodo
myslní bojí se vlastního dítka, hledají pomoci u
katolíků, od jejichžto Boba po celá desítileti lid
stvo odváděli. Toho by se byly před šesti lety
nenadály. Důslednější jsou židé. Jejích noviny nej
více šířily liberalismus a oyní také spojují se na
celé čáře se socialismem. Řeč tato, jak pochopi
telno, měla přivésti zvláště intelligenci k oprav
dovému přemýšlení, poněvadž v intelligenci měl a
má liberalismus nejvíce stoupenců. — Leč nedělní
a pondělní řeč velmi živě též zajímaly též dámy,
takže cestou k domovu slyšeli jsme je živě © li
beralismu a o socialistech rokovati.

Třetí den obral si nejdůst. vrchní pastýř
za předmět úvahy zprávu starší jakéhosi nepatr
ného listu propagujícího názory protestantské, že
„200 svobodomyslných katolíků zvolí sobé lepší
víru otců našich.“ Vyložil odpor jaký jest ve
slovech „svobodomyslný katolík“, rozamí-lí se slovu
NHsvobodomyslný“dle hlavy odpůrců. Jinak je ka
tolík skutečně svobodomyslný. Hájí svoje pře
avědčení, hledí je dokázat, nedá si je vzíti, ale
při tom odpůrca nešpiní proto, še nechce se vzdáti
přesvědčení svého. Osoby svobodomyslný katolík
vždy šetří, potupa a hana osob je mu zbraní cizí.
Odpůrci naproti tomu nesnesou pvkojně přesvěd
čení jiného, ale necbce-li se k'aněti jejich náhle
dům, tu postrádajíce důvodů myšlénkových vrhají
se na csobu a posypávají ji potupon a hanou.
V pojednání vlastním odpověděno k tomu, která
je opravdu ta „víra otců našich.“ Nemůže to býti
evanjelická, poněvadš přišla k nám v století 16.,
bledíme-li k Bratřím v století 16. Pokřesťanění
Cecb stalo se v století 9. Kdyby tedy vira otců
našich byla evapjelická, následovalo by £ toho,
že jsme byli 600 let bez otců. Evanjelická víra
může tudíž spíše nazvána býti vírou pobloudilých
synů. Pravá víra otců našich může býti jeu ta,
která byla hlásána sv. Cyrilem a Methodějem,jiš
smrtí mučennickou oslavili sv. Václav Ludmila,
to jest víra katolická. Pak ukázáno, — je-li ta
domnělá víra otců vašich evapjelická —
lepší. Ukázka z učení Kalvínová O praedistitaci
předurčení a Lutherova o samospositelnosti víry
bez skutků dobrých mohla přesvědčiti nepředpo
jatého o tom, která víra je lepší: zda evangeli
cká či katolická. V krásném obraze pak ukázal

nejdůst. pan řečník, že jako hodný syn ve vzne
šeném postavení svém musí se ujímati své matky,
která blátem byla pobázena a pošpiněnea to
tím opíše, poněradš jest mejen kou jebo du
chovní, ale jest Matkou duchovní celé vlasti české,
jíšto přinesla osvěta, a jiš zachránila předosadem

podobným, jakému propadli ubozí Slovanépolab=ští. Při celé této řeči viděli jeme „živý sonblas na
tváři posluchačův inteligentních. Překrásná slova
poslední o syou člechetném, který bájí potapenou
matku, dojala mocně srdce všech. Ve středu
před poslacbačstvem ještě četnějšín:, takže vyplněn
byl každý kouteček kostela, mlavil nejdůst. pan
biskup o podstatě a významu hlubokém oběti No
vosákonní, kteráž jest středem kultu katolického
čímž podstatně se líbí tato církev od společností
evanjelických. J. B. Milost ukázal na smutný vý
znam kalicha v dějinách národa českého. na spou
atu, kterou spůsobili ve vlasti naši ti, kteří kali
chem se skatečaou krví Páně a oltářem povrhli.
Má-li kdo právo kalichem se chlobiti, jest to tedy
katolík, a dotud v úctě bude oltář katolický s
krví Pámě, dokud není ne obávati neštěstí národa.
Kdyby však radikalismus nevěrecký ve jménu ne
věry vrhl se na oltář katolický a podryl jej, pak,
pak se jest obávati pro národ náš nejboršího.
Protoš státi nám pevňě u oltáře, jelikož v něm i
naše spása národní. Víme napřed, že účastenství
při řeči poslední bude, mošno-li, ještě četnější.
Doufáme, že mnobý z praluchačů bude řečmikon
ferenčními povzbuzen, k živějšímu přemýšlení 0 |
věcech ze všech nejdůležitějších, o kterých mluví
náboženství. Doufáme, že láska, s jakou i za De
příznivého dosti počasí — zvláště ví pondělía
úterý — osadníci prvstí i intelligentní spěchali
do chrámu, bude tskó zdrojem radosti neunavné
mu, obětovnémn ©Vrchními Pastýři. Bůh posiluj
Nejdůstojnějšího pana biskupa a dej vzrůstu 50
meni, kteréž tak rád a nadšeně rozsóval. ]

r řecko-turecký je stále nerozhodný.
Anglie jest proti obklíčení řeckých přístavů a chce
utvořiti na hranicích řecko-tareckých v Tbeasalii
neutrální , Pak-i Turecko se tomu opře,
chce Angle obrátit se proti němu.

Tržní zprávy.
V Bradci Králové, dne 30. březes 1897. 1 hl.

pšenice s). 6.10 sž 660, žito si. 5.— až 6.80, ječm n
sl. 4— až 4-50, oves zi. 3-— až 3.60, proso zl 4-40
5-—, vikve sl. 4.10 až B*10, brách sl. 8— až 900.
očka z). 10- až 14-—, jáhly zl. 9.— až —0-—,krup sl.

(Zasláno.)
Otěné

Redakci „Ratíbora“.
„Ratibor“ ve své odpovědi "Obnově“ věnu

je také pozornost nám tvrdě, že nejsou mezi námi
(v Hradci) jediní spravedliví — katoličtí tovaryši.
Nevíme. odkud čerpal „Ratibor“ tuto zpráva, že
jsme někdy prohlašovali ce za „jedině spravedlivé“,
ale tolik jsme přesvědčeni, že kdyby chtěla re
dakce „Ratibora“ správně se informovati o tomto
výroku, snadno by z naší dlouholeté veřejné čin
nosti poučila. VÍť zajisté, te jdeme nice svérázně
svou vlastní cestou, ale vzdor tomu nikdy a nikde
jsme 8i neosobovali výsadní právo na spravedlnost.
Napotřebujeme takoré sebechvály, nýbrž rádi ji
ponecháváme j ným. Doufáme, že red. „Ratibora“
odvolá tento svůj výrok, protože by tak křiklavá
nepravda vrhala podivné světlo na celý „důkaz
pravdy“ ve zmíněné polemice.

Výber Jednoty katol. toraryšů v Hradel Král.

Praktické
levné a nejtrvanlivější

jsou korkové voskovanéKOBERCE
V nejlepší jakosti májedině na skladě

V. J. ŠPALEK

30006363E3006363E363C3E3CC3EJE
gap> Vlastni výrobu “Gilj

- vlněných látek
z člaté ověl viny

(doporučujena Jarní obleky, haveloky a kostelní
sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukenický v Humpoloi.

Vysnamenán na semské 'utilejní výstavě v Prase stříbr
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát

medailí bronz.
Vzerky zdarma a franke.

0000300G30000G00GGG0E6

Jan Tuček i
továrna na stavba varham a harmonií

v IEutné Hoře. |
—+©Založená roku 1869.Sb

| Cenníky a pros Ba požádání sdar
| (11) ma a ko.

OM*Zárukapětiletá.ij

Spolehlivá

- SEMENA
vejtčšky (lucinky), travní, krmné řepy a |

levně nabísí (28)

U V.Droňážakv Enadn KrálovéčÍ,
24 druhů květinovýh semen.
66 drubů zeleninových semen.

OMP>Cenník sa požádání franko. Ai

Brno.
Odborný závod
pro malbu oken
chrámových.

Šedmkrát prvním
cenami vyznam.

Rozpočty,náčriky alá.

„Joži veškerérady
odborné zdarma.OAO,0

Půjčovna pian, pisnin a harmonií

Frd, Knepr v Hradci Králové č. 117
nabízí ©- .

své nové nástroje za měs. nájerané
OE“-sd3zi.výše."UB

o ————————————

SRB“K době-B

velikonoční
dovoluji si uctivé doporučiti

Boží hroby se slohemkostelůsouhlasné.Kříže
vé cesty v reliefu řezané neb lité, polychromované
na z'acené půdě v slohových rámcích. ecbhy

„Vakříšení“.
Fotografiea nákresy jseu kdleposial

V hluboké úctě rddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řezbářský a sochařský

v Praze.
Plsárna a díloy Ba Letné 6123—VII.Sklad Elis

čina třída č. 24.
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- To nejnovější
akoži veškerédraby hladkýchsukoa ku

všem účelům
v obťovském výběru

„dopdrubuje

i J.ŠPALEK,
tovární sklad suken,

umět tkalcovství a vlastní vyroba
podšivek (22)

v Hrado: Králové.
Vzerky na požádání fennka. Prosim<
=dom©udánídrohu a kjakému účoku

$17ejPÁVĚBEN
D99:90000 *0000000000000+. Koktání,
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«

jektae „chfastání,přeskakování£hubňání,
vůbec ou vadu v řeči odstraňuje se zdarem

berníHrou vos léků a přístrojůFIR.FTBINGER,pisovatel a vědátor v Praze, Tábor
Be alice 1825 0. Doba cvičební trvá oby
čejně 6neděl a jest již pacientovi možno hned
po prvním cvičení pěkně mluvit a číst. Předsta

né pacienta žédoueno. Pacienti obdrží u mneI. Na odpověďse žádá známka. Dá
a cvičí též dáma. Písemné léčení nemožné. Vy
svědčení a díkůvzdání po ruce. Konsultace bez
platná.Za odporučeníse žádá. Brožurkatištěná
je u mneza Tsl. kdostání. ná rodina
memá postrádati k decilení správné vyslovnosti u
dítek hořejší brožurky, která zvlášť pro tytose
Slasenajest a ku zdraví slouží.Jem tem, který

uMoktánímdříve postižen byl, můše kačšěókhovyléčit. (36)

dikdhD4

Ludvik Nejedlý,
dekorační malíř 8
v Novém Bydžově

dříve v Hradel Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních o

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do g
uměleckého spracování, restauruji staré malby A

| nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrasy nové. (2)

Návrby ve slohu stavby kostela se na

požádání ochotně vypracují a rozpočty předloší. A

S M MM Ji M M M «

AoE o

pap-Zlatéastříbrnéklonoty!“Ue

VÁCLAV ŠOLC,zlatníkastříbruík,
přisežný soudní znalec a odhadce

v Eraási Králové
(sv.-Jánské náměstí číslo 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně záso
bený sklad klenotů, slatých, stříbrných a
pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní z nového a čínského stříbra,
osdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky I. jakosti ; dále pendlové hodi- ($
ny a budíkyrůzných druhů se zárukou 1—
3 roků za ceny levnější než všude jinde. (Ž
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Tolkoré zboží jekolal skoušeno a rmečese.Objedná rávk mají a zb í,š"a okné prárkyhyh jak6 vn
Vše za levné ceny. (18)|$

Staré skvosty se kupují a vyměňují.R
y
ko

ý$nK

čibotcasosasovásocece900000)

o

iaternioových se zl. 145,
loačky na 100 rámců do
úlů dle udání nařezaně
zl. 1-90, obě frasko.

a sýkory, bedničky, obav

nickétřískya"sk dodá
1ejlápeParní

v modesní-barvě drep.
žíhované

Metr zl. 3-30
| (Sa úplaý oblek 3 metr

zL 9-90..
Vzorek této láky, ja

„koši bohstý výhérmo
derních druhů na obleky,

jakosti a v mírných pe.

j
vý

OOO000 Zalošenroku |1668.

8 JOSEF JEŘÁBEK,prvnímodníobchodprodámya pány
-V HRADOIKRÁLOVÉ.

Velecténým dámám! 5
K nastávajícímu období budu zásoben =

těmí nejnovějšími a

jekgnůšiníti- | necaskými a

novinkami:|vlačnými 1 hodvábnými,

tudíž žádám zdvořile,by se ctěné So B
při odam a letním nákupu nau laskavě obrátiti ráčili.

Zároveň upozorňuji, že napožádání
jsou u mnotéž jednotlivéšaty k dostání.

V dokonalé úotě
J. Jeřábek.

Též dovoluji si upozorniti P. T. pány
na bílé prádlo, které dle míry se zho
tovuje od nejosvědčenější pražské svě
tové firmy.

Vzorky na požádání vyplacené.

Velkývýběrvšechdruhůhodráb,avladnýchŠátkůnahlavu.

Za hospodyni
do nějaké katolické domácnosti bledá místo dívka
z pořádné katolické rodiny překročivší již 30. rok
věku svého, 8 nejlepším odporučením, obeznalá
důkladně ve vaření, v ručních i všech ostatních
domácích pracích, jakož ii obeznalá ve [epravování
sebe většího hospodářství. Táž podobné místo do
sud již sastávala k úplné spokojenosti, ale je nu
cena nymí z příčiny docela nahodilé bez své
viny hledati si jiné místo. Na výšku platu se
nehledí. Nastoupiti může bned. Ctěné nabídky do
administrace tohoto listu pod značkou: „Poctivost
a pracovitost M.“ (26)

nách na

1 šlčtníFunkzea Aavštivěnky |
Prvničeskýsaxyi:rátod od 60kr. výšenabízí |

D P .

Ba Deskočtke Sao ovoská knihtskáma

:

Stromy
ovocné i okrasné, zákrsky, keře

všech druhů.

ee Hloh>
na ploty.

| we- Růže ——

"za cenylevné:

| František Valeš,
(obchodní zahradník v Hradci Kralové.

(Cessik s zašle ma pošádání [ramke.) (27)

|ZPA
4JAN UHER+

T HRADCI KRÁLOVÉ

na náměstí (24)
dodává každé množství neslčů

(travers) ihned ze skladu, který se

malézána Pražském Předměstí,dále >
nabízí ze svého skladu na náměstí

č. 13) klešťovéželezo,drátěnky, k
veškerékováníanástroje,barvy,
fermeže, karbolín, cement, ku
chyňské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.yrrrrrveéí

Úvonné stromky
4000 kusů, vysokokmenné jabloně 40—50 kr., ma
linové holovouské nejlepší a nejdražší jablko vůbec
60 kr., hrušky 60 kr., krsky jabloné 40—60 kr..
malinové holovouské60 kr. za kus prodá Josef
Kuléř, ředitel měšťanské dívčí školy v Hradci

Mábyte

kkká

důkladné

pracovaný

doporučaje (43)

Josef Uzel,
Praha, Spálená ulice čís. 25

Vlastní výreba. Závod naložen r. 1848.
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doperečejeseF:T. Koěžatraapatro- 7 -Právě vyšel časový spisek: Jy mu sek minn |Po y, 1 . .

kupozlacaváníoltářů,náhrobkůA prani pŘÍKÍ JM U (5 František Mimra.a veškerýchpotřebkostelních. vo kaolákáho dány oonožách nábožensky

JeMimoto přijímáa vkuměprovede4 kokr podánaLem | = Mě m íšený nikyv dlmalby ohrámů... párů, jekkadsý bogoěaaČez ndvokáte0 StranM9,80.Cena48im

Veseky-předigšíse na požádání JÍ E km (toe aa aklodlkoke06 Aky Koh Potttekétodrušetvotlakové
enéměnám ben:te- BMILA ŠOLOBVTELOL

| | > Ex Offo. ODO POODODOOODOOCE, KŘESTNÍ LISTY - :

Ina nůsvýthsmi sl a | IE |"| Tz — 5ma oděvy „pro půmyš
přirodní vína 935==
PRD“1ltr za 28, 30, 40, 56, 60 a 80 kr. | jen ufirmy rýn

doporačuje m František Mettal,obohod vínem || | eskověchodsubayv Li
" dberci, Vídeňská ul č. 15.ALOISSLÁMA,S

v Praze,Kr.Ylnohrady,nárožíPalack.tř. a Skrátoryu. bohaté verníky. >

po Nvínylevněji!Cenalkyzdarma,

Emanuel BělskýuHradeiKrál...
Hotové oděvy všeko druhu pro janí

jakož | moderní látky jsou ve velkém výběru na| skladě, +

Objednávkydle míry se ryeble 6 přáměí dyšivují. Cenyloviá:o pevná :

| ná AK P u Hoře Kutné. |"Filiašky: v Hradci Kaj), v Pazdubiejcky+ Obrudimi a včblai. dě

POOGOODOOOOOGnný,ocet- litr 16kr.-ae

Eoharý výběr vlebo drahu PTUTTA

Výroba a skladnábytku

K TSKUKERSKÝw Hradci Králové
O parojnane náměstí číslo87.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

ACM Čenníky a nakresy na požádání frko. 3

plopraůcképřístje

JAN STOUPA
V PRAZE, :

Václavské náměstí č. 32
dopcračuje

atinsové přikrývky, žiněné matrace, záclony krajhové, zá- €
clony látkové, záclony Švýcarské, slery, koberce de salonů, A

ložnic, Waelon, přikrývky flanelové,přinvýpky kažmívové | jZvlněnéhoatlnou até

©

ODOC

žínů štoltářský
vEam čtníhkn

u Chlumce.

vlastní výroby,veškerépotřebyu Soto- Stromy| ovocné,křoví. ve vý běru největší aa
graiován ni v největšímvýběru. blob, agát, růže, lesní (38) -8 cenách nejlevnějších.
soabní DOUŠOŠEŠETASET,omere | B mám my zoo

8 p. 4 novinekatd. (37) Ilustrované cenníky zdarma a franko,Přistroje a potřeby foontige
.novy Xpaprsky. Jy Pro
(40) Optické a technické přípůroja,

odporučuje

TOMÁŠ LOUKOTA,
první odborný závod v Praze, Perdiiangovatř. 27, blíže Pernštýna.

S" Založenoroku 1874.„00 1 ==

JAN HORÁK
Oznámení,

Záložna z Jesenici:u České Bkalitoseperné společenetva : nepbmezeným ručením.soukemník : . E

V BYCHNOVĚn. K. Meden > pom vkkodyhal sk ae. (39) z
ORP nabízína d bu jarní Ji ine enůa zúůrokujeje a o ' S— < | WB-11%.0

Zároveň dle usnešení výboru ze dne 20. března 1897zvýšuje míru úro
kovou ze vkladů ode dne 1. července 1897až do odvolání

Wp1. "8
UB>Poskyteje půjčky

pou 3e svým členům a sice:

hypothekirai na 5%, směnečné na 54%.
Řiditeletví.

čistě vlněné látky Mast
M

Račleš učíniti jen malou objednávku
„a skoušku!

: RB- Vzorkyší požádání zašlu franko. —m

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím, *
aby ml i dále důvěru svou věnovali a slibuji vždy
vzornou, poctivou obsluhu. (15) jes VTTINAKÁ

BYLTTDTVTTNÍE EHÝHÉS
p

UŘŘRATÁTYMÍ

elhtické družstvo tiskové v Hgadci Králavé. my> Tedaktor Fraetišek Štébl — Tiskem bisk. tisk. vHradci Králové:—Majitel a vydavatel



Číslo Ročník III.

— Výmesný odber průmyslový,

to nách še prá nl povatel ved halesv tov mysl po teprv po ní
„síly páry, čili po vynalezení bo stroje. Já sám

jsem přiavědčoval tomuto náhledu. uAle vědy snámkou ryzí povahy zůsta
"při tomtéž mínění. Naopak! V jistém emysla platí,

co filosof jedem pravil: Sapientis est mutee sen
teatiam; to jest asi tolik, jako: Moudrý rád
změní nábled. Nuše proto | já jsem směnil
pábled a nabyl přesvědčení, je průjíealová

výroba je o starší než parní stroj.,
Z jtý měmecký katolický vatel

Gčrres napsal: Němci ode dávna veliký
evik a sručaost v jistém odbora průmyslovém, ve
výrobě l*í.— Veliký mysliteltentomělpravdu.
Neboť od dob Lutherových stalo se Německo ve
Mkou výrobnou Jží, nejen lší vůbec, nýbrž lží —
me potupu a zničení odpůrců— wesurovými vtipy
spojených. Vynálezci tohoto odběťu průmyslov
byli šťřiteléprotestantismu. Tu skvrnu nikdo s mich
Besmyje, leč by chtěl lež lží vymlouvati, špinu

nou umývatí. Kdo jen třebas do ruky vezme
testaneké spisy od otce Lntheraaž dolů k nej
odnějším vmnkům jebo, mual ge téměř zhroziti,

po lží bylo za těch dob vyrobeno. Vzpomeňme
ma p.malži oodpusateích,onichsepealoa kří
čelo, že jsdu od za peníze propůjčené na
deset ba až na sto let napřed. A něco takového
se amělo v Německu bez trestu tisknouti, ač se

: v kostelích katolických vědy učilo, kdo chce od

Brtolných € | ní dřívesvátostí 1 bříchů| a" o treste se zba a jen
vykoná-li předepsané kajicí skutky, mezi Kr
jest i almušna, může sískati ustky, to jest
odpuštění časných trestů. Udivenzamyslí
6e nad těmi lžemi protestantskými soudný člověk,

jeli poctivec a táže se, jek mohli lidé takovýmvěřiti? Inu! Fabriční zboží ja vždy lacinější
e tadíž třebas nebylo tak pevné jako dílo ruční
přece jde spíše Ba udbyt. |

Tak tedy Gěrres měl pravdu! Ale kdyby
byl řekl, te snad jen Němci ssmi tento průmyei
provozovali, tu bych nemobl přisvědčiti.

Politický přehled.

Říšská rada a panská sněmovna
vyslecbly v pondělí trůnní řeč. "Tato o souboru
otázek českých a konfessionálni škole úplně mlčí
a skoro nikoho aje. Poslanci čeští ob
novili svoje státoprávoí ohrašení. Socialisté vymo
bli propuštění polského porlance Szajera z vězení
a poukázavše na polské volební slořády apůsobili
hr. Badenimu velikou nepříjemnost.

Slovanský katolický klab chtějíutvo
Hiti Slovinci, Cborvati (rětšinou), Rusíni a Mora=
van dp. Dr. Stojan. Zda li do toho kluba vstoupí
téš liberální Jihoslované, je nejista.

Polský klub zvolil za předseda rytíře
Jaworského, za místopředseduJendrzejo
wicze, do parlamentární komise poslance Dzie
daszyckáho, Madeyského, Pin.nského, Rutowskébo
a Abrabamowicze. Tři polštílidovci vstoapí do
klubu, pak-li tento amění své stanovy. Přivrženej
P. Stojaluwského odmítli vstoupiti do klubu; bu
dou asi udržovat důvěrné styky s Laegrovou' stra
Bou křs sociálů.

Kato!|teká strana, utrořená z néme
ekých konservativců bývalého klubu Hohenwartova
a z katolické strany lidové, přijala tyto progra
mové zásady: 1. Klub trvá sjednocen na požadav
cích, jež vyslovesy ve společném pastýřském listu
rakouských biskupův a proto bude se zasazovati
o velmecenské postavení mocnářství. 2. Klub
katolické otrany bude so zasazovati
za 8amospráva a celistvost království
a zemí. 3. Uspořádání veřejného práva na kře
sfanském základě a to jak po stránce náboženské
a sociální, tak po hospodářeké a národní. — Je
likož mladočeši se prohlašají teď za antisemity a
praví, še jsou dobří křesťané, tedy mohou býti
8 prÓgramem německé katolické strany úplně spo
kojení. Žádná jicá strana není našim státopráv
ním a samosprávným snabám bližší, nežli-li katolíci.

—a

Oteovénaši—Čechové—se tohotood
bora průmyslového ihned chytili a výborač se
v něm vycvičili. Máme vtom ohledu „drabocenné
starožitné památky.“ I čeští protestanté podobněIbaliatupilí.Oodpustcíchtotéž,cojemeuvedli
nepsal jeden slovutný biskup oněch protestantů,
kterým se říkalo pikbarti, jichž dům se iv Hradci
Králové, v Litomyšli, v Boleslavi atd. nacházel.
Ale aby se pravdě čest vzdala nesmíme zami
četi, že se v tomto odboru průmyslu vyznamenala
i Francie. Tam otec liberalisma| nynějšíbo,
Voltér, přímo svým milým nařídil: Lžete bra
tří, lžete, něco přece vždycky ovázne

A jako vždy a všude národ židovský v$cho
te dovedl chopiti, 00 nejen škodilo křesťanům,
ale co bylo a jest dobrým „kšeftičkem,“ tak na
lózáme, bo si právě židé tento odbor průmyslový
učinili odborem výrosným, neboť zmocnili se v do
bě novější obavlášté oni tisku a novin, a očinili
obyvláště Vídeň toa velikou fabrikom na Špínu,
ma lšivé špinění všeho katolického.

Ale aby „slavné Čeebu jméno — jako druhdy
tak i v devatenáctém století — po celé Evropě
bylo otěno,“ založena podobná velkolepá výrobna
i v Prase. Prokázal by dějinám vzdělanosti naší
veliké služby, kdo by si tu práci dal a vybral i
sestavil všecky o lži katolicismu a osobách jemu
příslsšnýchv Národních Listeech obsažených
od jejich počátko. Zajímavo by pak vedle toho
bylo podati výkaz, mnoho-li temto průmyslový
odbor vynesl a vynáší. Zdá se totiž, že jest až
dosud velice výnosným obchodem. Neboť kdyby
nevynášel, pasáil by se, a začalo by se obchodo
vati s něčím jiným. Právě v posledních dnech
přinášely Národní Zigty jednu lež za drahou.

Tek k. p. že se v Hradci zřídilo biskupem
družstvo, které si osvojilo fond pro podporu uči
telůl — „Ltete, bratří, Ižete“. — Nebo, že biskup
na tiskárma nic nedal, a le se nyní vybírá na ui
od kaplanů, ale tiskárna je obchodem biskupovým,
kdežto tuším pávi dobře vědí kolik tisíc biskup
na ni dal, a jak se jejího vlastnictví vzdal, a jak
ji Družstvo ba památim tobo velikého daru Čest
ným tím násvem obdařilo. Jest tiskárna asi tolik
biskupskou, jako Národní Listy obchodem českého
Bároda. Ten chudák jen platí a výnos mají jiní.

Na KKrété panují mozi křesťanskými pov
stalci a Turky krvavé boje. Řekové rovněž v boj
zasáhli a v bitvě u Malsxy též loďstvo křešťanských
velmocí, které křesťanským povstalcům způsobilo
citelné stráty. Evropské velmoci obsadily nejdů
ležitější strategická místa svým vojskem, jehož
poslala zatím na Krétu každá jeden prápor. Zdá
se že utišení Kréty bude jedině pak možným,
když turecké vojsko bude z Kréty odstraněno.
Loďstvo velmocí již Krétu blokovalo. Křesťané
jsou rozhořčení a trvají na spojení 8 Řeckem
Král Jiří jmenoval korunního prince Konstantina
vrchním velitelem řeckého vojska. Kvašení v Ře
cku roste a v Arménsku počalo znova vraždění
křesťanů. Nemá li celá Evropa stržena býti do
tureckých rozbrojů, musí se brzy odhodlati k ros
hodnému čiou.

De kvotové deputace uvelí Uhř
žida Mexe Falka, Alexandra Hegeduse, žida L.
Langa, Alex. Metlekoviče, Aug. Polszkéno, Kolo
mana Szella, K. Tiezu a Josipoviče. Jame zvědaví,
zda-li čeští poslanci zvolí do kvotové deputace
dr. Fořta. Dle toho a pak dle dalšího jednánídr.
Fořta, na něhož se činil nátlak, bademe posozo
vati stupeň jejich oposičnosti a odbodlanosti proti
Maďarům.

Moclialističtíposlanci české národ
mesti ukázali se vděčnými židům a německým
liberálům za podpory na agitace jim darované a
prvoíg činem jejich oa říšské radě bylo, že se
problásili proti státoprávnímu obražení všech ostat
ních českých poslanců. Doslovně pravili: „Prote
stujeme proti vyhrabávání zastaralých a zvětšelých
privilegií a dokumentů! Jeme Čechové naší doby
a žádame pro sebe a všecky národy Rakorvska
moderní instituce“ — ovšem instituce bez Boba
a národnosti. Po zradě v Budějovicích nášledaje
nová zrada ve Vídní. Na ni odpoví český národ
Svorným výkřikem protestu.

hrží—

—héna

— „žete, bratří, ižete“. Na biskupovi přece něco
u , Neboť základní pravdou svoboduě myslí

Menářůnoviu jest podnes: Něco na tom
přece musí být, jak pak by to mohlo
být v novinách?! Na této skále vystavěnjest
liberalismus a ta se tak hned nepohne. Opravy
se buď vůbeo nepřinesou, buď se zkomolí, a nebo
jim čtenáři nevěří. Pravým svobodomyslníkem
nehne lecjsaká „oprava“. Ta oprava jest mu lží a
přinese-li opravení list jiný, n. př. Óbnora — ta
jest stranická — a dost.

Mlaví se nyní o tom, ým způsobem by
se pomoblo řemeslníkům cd nadvlády parního
stroje v továrně. Navrbuje se, aby se síla parní
ho stroje vedla i baždému malému řemesiníku do
jeho dílny, tak že by se nejlépe rozluštila sociální
otáska. Dvě věci jsou prý při tot Da pováženou.

nebylo by pak komu prodati. Byla by to výroba
nau potřebu a neaohla by zvýšiti blahobyt.
A sa drahé, že se zapomíná na rolaíky, jak by
se jim nejen ke stodole, ale i na pole vedla síla
společného parního stroje.

Ale ať už by to dopadlo jakkoliv, za uvá
ženou to přece stojí, jak by « kašdé dílny, a
s kašdé chalupy stala se jakási „výrobnička“.
A musím říci, že bych se toho rozmnožení téch
výrobniček tolik nebál. — (Což pak český národ
sůstal jen při té jediné veliké výrobně N.Listů
v Praze? Nikoliv. Jen trochu úhlednější město má
nyní výrobničku a často ne jedou. Ano i oa to
se již pomýšlelo, aby taková výrobnička ve způ
sobu tiskároy byla v jedné vesnici u Hradce 
lové. Jest sice pravda, že to je výmoba nad po
třebu, ule še se všecky ty výrobny vyplácejí jest
také jistá věc. Zkrátka i ty malé výrobny jsou
výnosným odborem průmyslovým. Maosí se s tím
však umět zacbázeti — podle chuti obecenstva.
Sem a tam scříknout pravdu, tu i tam dělat roz
hořčeného nad spoustou socialistů ba i lidu, při
tom pak prsknout lež zjevně nebo pokrytecky na
katolicismus — dle toho jak mnoho snese obe
censtvo. Při tom však u nás v Čechách nezbytná
jest „drahá vlasť“, „junácký národ“ atd.
atd. A občas neškodí třebas se i zadušovat, že
Da ničem nezáleží, než na vlasti; jen té, že vý
robuička slouží. A obecenstvo si to pochvaluje,
předplácí, a snese i to, kdy se někdy proklube,
že tou vlastí jest kapsa. I kapsa židů to může
býti, jen ne kapsa klerikálů, ta je jen proto, aby
v tichosti se vyprázdňovala a tak aby bez mísení
se do věcí veřejných vykonávala „vznešené kře
stanství“ — Běda, jestliže si katolíci protrou oči
a řeknou: Což pak jsme jen proto na světě, aby
se o nás lhalo a z těch různých výroben a výrob
niček špínou se stříkalo?! Což pak právě proto
není křesťanství na světě, aby jako Kristus před
Pilátem řekl — „svědectví vydávalo pravdě“.
Uděláme si výrobnu pravdy. — Tu je sle, tu to
pak výrobničky berou parou. Nač biskap potře

biskup nedělal. Konkejte, nemá dost na svých
příjmech. zavedl si obchod, zkracuje živnostníky,
coš nemá dost na kazatelně?

A obecenstvo v hospodách, na železnicích,
na procbázkách dí, jako druhdy oproti hlasatelům
křesťanství volali zbotovovatele bůžků poštvaní
pobané: „Veliká jest Diana. Veliký jest židovsko
protestanský liberalismus, ta modla 19. století“.

Za takových poměrůjest pak ovšem výrob
na pravdy odborem mécě výnosným. A
poněvadž náboženství zapovídá bojovati lží, má
pak katolický list oproti zmámenóému obecenstvu
postavení těžké. Ale zapomíná se, že na straně
pravdy stojí sám Bůh, jenž jest Pravda nestvoře
na. Nerovný jest ovšem boj zbraní pravdy proti
zbrani lži — ale Pán Bůh ještě nikdy neprohrálBK

Trůnní řeč.
Trůvní řeč,kterou v pondělí říšská rada byla

zabájena, zní takto;
Cténí pánové obou sněmoven říšské rady'
Na počátku nového a důležitého období ústav



níbo života sbromášdil jsem vás kolem Sválm
trůnu, dávám vám Své císařské pozdravení a ví
tám vás srdečně. Zastupitelstvo říše učinilo sa
uplynulého zasedání zadost Mé důvěře, kterou
jsem v jeho lásku k vlastí. a rozvahu vkládal,
ježto přes trvájící protivy vykomalo v masčhých
oborech státního šivota práci plodnom. |

Očekávám, že i vy to, Co šťastněbylo po
čato, budete rozvíjetí a dále povodete, še nové
užitečné práce započnete a s úspěchem dokonáte.
V této naději Mne posilňuje to, že zákonodárná
činnost, směfující k rozšíření volebního práva, na
byla svého ukončení a že se ařilo širokým
vestvám obyvatelstva tn Ústavní zastou
pení. Nyní bude možno,aby zájmy všech kruhů
dle míry jich oprávněnosti byly přivedeny k plat
posti 8 onou umírněností, která vyplývá 2e spolu
půsovení plnébo odpovědnosti ku blahu veškorenstva.

Byť i tento rogyoj ústavy prostátní spole
čenstra 0 jovil dýjdešitým,plného výsnamu na
bývá ve saasP po zdravých sociálních opravách.

aše činnost bade směřovati k tomu, aby byla
obyvatelstvo v hmotném 1 kulturním ohledu
tečná opatření učiněna a aby v rámci trvají

cího společenského řádu přítomné protivy byly
smíročny, aniž by na síly podnikatelů pro 
pí a politické účely kladly se přílišné nároky a
aniž by se soalabila vůči cižině konkurenční spů
mobilost, kteráš i dělníkům jest prospěšná.

Průmyslová činnost, které v bospodářském
celkovém organismu náleží vynikající postavení,

žaduje silné oodpory. Bude to úkolem mojí
vlády, aby se jí tétodostalo.

Nejúplnější pozornosti vyžaduje nuzný stav,
v němž se nalezá zemědělská výroba, tonto mocný

ramen státní síly a blahobytu. Moje vláda bude
báti toho, aby podpora poskytovala a abý země

dělství protibrosivým nebezpečím s dostatek chrá
níla. se tkne odborné organisece
ského stavu, bude vám pPřůdánapředloha.

Nejdůležitějším a nejnaléhavějším úkolem pro
nejbližší oddíl zavedání jest však uspořádání oněch
ujednání, která s9 vztahují k obnovení celního a
obchodního spolku se zeměmi uherské korany,
k stejným zásadám v příčině potravní daně obou
státních území, k upravení baokovní otázky, k pa
kračování opravy valutové a konečně k vyměření
příspěvku na úbražení potřeb společného rospočtu
moenářsty

Prodchnutí jsouce vlasteneckým duchem pod
robíte předloby, které vás o tom dojdou. a jichž
rychlé vyřízení jest stejně žádoucí jako nutné,
spravedlivému a slušnému prozkoumání. Zároveň
však za nového zasedání budete míti zřetel též
k řadě jiných důležitých úkolů.

V oboru vnitřní správy bude vám rabývati
se předlobamíi Mojí vlády, které sledují ten účel,
aby pojišťování v různých oborech hospodářského
života bylo vytvářeno. V jednotlivých částecl říše
s trvající intensivuostí se jevící náchylnost oby
vatelatva vyhledávati výdělek v cizině, vyžaduje,
aby naše pozornost byla obrácena k tomuto zjevu
v hospodářském i socialním ohledu stejně význa
mnému. © tom dojde vás ©o nejdříve předloha
Mojí vlády.

Zvláštní péči bade Moje vláda věnovati vě
dám a unění a v oboru veřejného vyučování vy
nasnaží se, aby klidným rozvíjením dosavadních
zařízení povznesla všeobecné vzdělání Nejpřea
nějším úkolem školy však zůstane její vychová.
vací činnost. Aby tato účinně ve svých výsledcích
byla vytvářena, tobo se má přiměřenými zaříze:
ními v ústavech pro vzdělání učitelů dosíci.

Justiční zákonodárství zabývati ae bude zmó
mami konkursního řádu. Mimo to podávy vám
badou předlohy o smírčích soudech a obecních
prostředkovatelských úřadech, jakož i předlohy k
rozvoji živností a styků společenských, předlohy
o chekách a poukázkách kapeckých, o výdělko
vých a hospodářských společenstvech. Nejdůleži
tější úkol kodifikace trestoího práva podnikout
bude ve všech jeho oborech, jakmile připustí to
poměry právní, postavené nyní po stránce formální
novým civilním řádem na zcela novou podstat.

Má vláda pečovati bade o předlobu v pří
Číně vojenského trestního řízení, kteráž učiní zu
dost zvláštním zájmům vojenským a požadavkáf“ |
moderní vědy právní a podá předlohu týkající se
zachování vojenských tajností.

V nejbližší době podány vám budou sovčasně
předlohy o vybírání a nuceném vymábání přímých
daní a o upravení náhrady obcím za vybírání
státaích daní. Při chystané opravě důchodkového
zákooa trestního přihlížeti se bude k zásadám líd
skosti a moderního materiálního a formálního
práva trestního, při opravě zákoua poplatkového,
jemuž předcbázeti bude nový zákonuo poplatcích
soudních, jenž nezbytným se atal novým občan
ským řádem, vezino Se zřetel k nutnosti snížení
poplatku za přerod vlastnického práva k nemo
vitostem malé a střední velikosti jakoš i k zásadě
progresse.

Zájmy obecného bospodáfství státuího ne
sbytně vyžadují řádná opatření hospodářství jed
potlivých královatví a zemí. Aby zemím otevřena
byla nová finaační zřídila. pojištěn jest zákonné
podil na případných přebytcích daní a kromě toho
zamýšlí Má vláda nyní také přikázati zemím zoačné
obnosy z většího výtěžku daní spotřebních.

Osa teké účinně vati bude snabá, hy
zavedeny byly svláštní daně zemské. Také pokad
jde o rosvoj a rozšíření komunikace, vystoupí Má
vláda s předlobami, kteréž týkají ae otevření a
využitkovánívnitrozemských vodních .cest, dajšího

sničních spojení a sestátnění jedvotlivých želežnic.
Má-li zdařiti se rozřešení tak

ležitých úkolů, nesmí jejich projednání a věcné
vyřízenístěžovati av zmatek uráděti apory ná
rodnostoí. Úspěšné rozřebení těchto úkolů působle
ku blabu kašdé země a kašdé uárodaosti přispěje
k odklizení atávajících obtíží a upojí všecky síly

k společné činnosti v zájmu moci a prvspěchů keVláda Moje bude se stále snažiti, aby od
stranila překážky sblížení se a spůsobila v me
sích platoé ústavy vyrovnání proti sobě stojících
nároků, aby tak zjedmala onu půda, na kteréž by
se odpůrci vzájemným uzoáním svého práva a
své síly amířiti

“ a počet předloh,iteréš vám účiněnsah a t í y
budou, činí na vás veliké ky, Já však «klá
dám v dobrou vaši vůlí a vaší síla dělaou dů
věru, že vynasnašíte se vyfízení jejich uspišiti
také z té příčiny, aby zjednána byla sněmům
všecb království a zemí vótší míra Času a 6vo
bodnější pohyb v jejích činavsti.

Požadavek tento vyplývá též ze zřetele, aby
řádně se opatřily autonomaleu roskodeutí sněmů
přikázanézálešitosti, jež průběhem doby-z důrodů
věcných a v zájmu rychlejší správy jen rosmno
žití se mohou. :

Co ae Ikne sahraničné politiky, podařilo se
soďblasnému spolupůsobením všech velmocí, že
nebezpečí nejnovějšími zmatky na Výchocě se vy
nořivší byla zabražena, a lze tlumočítí paději, že
akce v té příčíběpodniknutá přes mnohé během

vyjednávání se vyskytouvší rozdíly v mínění a
pochybnosti povede k zdárnému,v podstatě nepo
kojivému rozřešení.

To platí především o neopatrná vzbuzené
kretské otázce, která Mou vládu přiměla, aby ve
sbodě s našimi spojenci a v těsném, důvěrypluém
styku s ostatními s námi spřátelnými mocnostmi
vykonala řadu opatření. jich účelem jest, ab

odkázala mír porušující tendence a aspirace do
piíslušných mesí.

Nemůže li todíž cbování se Řecka v oyzější
fási nikterak spolóbati ve schválení velmocí, masí
jinak též Turecko uvášiti, že by na sobe velkou
sodpovědnost uvalilo, kdyby -zoenznávajíc své
pejživotnější prospěchy a proti soublasným radám
velmocí vybýbalo se odstranění smotných zlořádů
s tim udržovalo stav, ktarý by v sobě nesl záro
dek stálého znepokojení. Lze vysloviti očekávání,
že také v tomto sméra to, čeho neodvratně jest
třeba, bude zabezpečeno.

Budiž vám tedy, ctění pánové obou sněmo
ven popřáno, abyste, podporováni jsouce mirumi
lovným utvářením se zahraničních a vnitřních po
měrů re svoruém a věcném sporupůsobení mooho
zdárného vytvořili k blaba vlasti! ©Všemoboucí
Bůh požebnej vaším pracím!vě

Rozpočet města Hradce Králové.

Ve středu 24. března pokračovalo ul. obecní
zastupitelstvo v projednání obecního rozpočtu, jak
jsme se již atručné v minolém čísle zmínili. — Pro
jednala se především žádost al. méstské rady ze po

řadí. Pau rade, Jaroslav Červený se zmínil že v
zastupitelstvu se stala výtka, že v pražském sLromo
řadí se policejní slušba nekoná. Ona se koná, ale
strážník obecní má tam chodit celé dvě hodiny vy
staven jsa často veškeré psotě, dešti, zimé a nepo
bodě. Proto třeba v místech těch zřídičl policejní

sovou byl chráněn. Jeduá se tedy buď o zřízení ki
osku nebo o pronajmutí krámku. Takový byl vyble
dán a roční nájemné by stálo 120 z!. Pro letošek
stačí náklad 10U zl., který se wůže uabraditi s vý
nosu annopčních poplatků. Návrh tento posle jnější
byl přijat.

Nato se jednalo o zadání špitálukých porcí. Paa
rada Pilnáček sdělil, že se přihlásilo 10 žadatelů,
s nichá odbor navrhuje Ď nejstarších: Fr. Kafku
74 let staróbo,Jana Čermáka (641.), Fr.Kdána,
krejčího(6Ď r.), Ant. Rááičku, oburníka, Poláka
Josefa (64 r.) Pan Weinhengast přimlouvalse
vřele ze nejstaršího schudlého méšťana Fr Kafke.
Pan starosta dr. Ulrich dává hlasovat a práví, še
porce dostanou ti kompetenti, kteří dostanou nejvíce
hlasů. Při blasování dostali: J Čermák 12, Fr.
Kdán 10, J. Polák 9, Fr. Kafka 7, A. Růžička
6 blaců.

Na návrh p. náměstza Walidoka schrálen vy
daj 30 zl. na nesbytnou oprava puapy na patrouátní
faře v Lochenicích. Pak schválen rozpotet obecní

26.139 zl. vydání. Schodek 143 al. ubradí se dle po
třeby z okecního důchodu. Pan Petříček se tázal,
zda-li by 00 schodek nedal uhradit s položky: ne

předvíšané opravy jich v obuena 200 si. Pak
„byl vyřízenPředekosPozpotat účte povnost
níbo. Příjmy jebo vykstají 140647 al. vydání
249.725 sl. aeloe I Účet fnančatemaeráru 304.000 zl.

s náješ'8.49T zl. u pozepiů dosudnep?
17. Uče.:pornest. byspodářství 4850 $l,

a dávek W870 al. NIL -Ú4
| Zaskorávšní stálých porn. 6b>

8000 . 21. Účet slušného 17-481 zl. X.
BO0 zl. XI, Účet výloh 298-478 si.

kryté jisdárny 8000 sl.
Účetbonrání břadeb pp. ka, Holimsana,

Falty obnáší 24-000 s). Dle satfbury pernostní
měla s3 letos sboarati lovostranná polovice ravelípu

| XII. za' Moravskou branou. Pan starosta dr. Ulrieb
etělil, če erár na provedeníléto salonry notrvší.od
padoe tedy asi rozpošetss to per 9000 sl Wa

;případné vosbouráéní Morovské brásy příjde k re
konstrukci mosta Octickébe, se žádá 8:000 zl Bráza
tato co má beuretdle amlouvyteprve voji. roce,
možeovšak,ček ní dojdeletoa Opravamostua
odstraněcí silných pilířů jest žádoueno k vůli nory
chlení spádu vody. Na bourání valo žáVodičkovými
kecórnami vedle sdré vojenské pe sa příčinou
odprodeje pozemků c. a k. vo erára rozpo
čteno na 6000 sl. 

Pan parkatstr odětil, že teuto nebude
letos určitě bourán. Na bourání na nábřeží po
dé! Labe u měst. vodárny za se možnosti od
prodeje pozemků rozpočteno 7-000 zi. Pan dr. Ul
rieh pravil: Doufáme, že stavební reach te rozšíří
na celé nábřeží a že sa odprodané pozemky získáme
peněz. Na odbourání a saofasřízení plota u zabraďy

generálovy do regal. čáry te Pek příkorů 6 | sl.Na vylamorání kvadrů z bradebaích ů a jich
vyvážení re požaduje 500 zi, Temýš obnos se žódě
na jiné eventeální boarání, stanouly se Matay lstas
za příčinou odprodání pozemků. Na obávasí země s
savozerí příkopů s obex. stran Prapižilevy třly wo
žádá 3600 sl, : |

Na to pojedsán rozpočet © jmění ko
ntelů a zbožných naducí. Pan rada Jaroslav
Červený navrhl schrálení en bloc, protože všecky
udané vydaje jsou nezbytné a podlébají buď acbválení
c. k. místodržitelství neb jiných c. k. úřadů. Sumárné
byly schváleny též rozpočty © jmění chorobínce a
dobročinných foadů a rozpočet ©. k. okrosuí
školní rady pro město Kral. Hradec. Tento vy
kazuje 13280 sl. egdání a 5'B91 zi. Na uhratení
sbodko 7-958 sl vyplše se 16 proe. přirážka k pří
mým daním, která vynese 7950 sl. a schodek 8 al.
ubradí se £ pohledathotovosti.Opatrovna vy
kazuje 886 zí. 70 kr. příjmů a vydání.

Pak příjsty nadace en bloc. Pan rads
Weinhbengst si přeje účty o jmění nadaceBar
tušovské. Pan náměstek Waldek praví, že měste
mé jen právo praesentace, účty že však vodo c. k.
místodržitelství. Pan starostů dr. Ulrich praví, že
účty opatří. Pan ředitel Kinepar di přeje vy
světlení o nadaci Y. V. Tomka pro posluchače české
aoivorsity. Pan starosta dr. Ulrich praví, že nadace
je od ). říjoa aktivována, ale zálgátlost není ještě u
všech instancí vyřízena. Dále schválte rozpočet
ústavů cbudých a chudinských nadací.

Tím byl celý rozpočet vyřízen. Pan starosta
dr. Ulrich podotkl jeřtě, že shodek se uhradí a)
10 proc. obecní přiráškos k ©4000 sl. přímých
daní, což vynese 5400 zl, b) B proe. přirážkou
k nájemnímu obnosa 270000 zL, což vynese 8 100
zl. a ©) darem spořitelny z Čístého zisku za lonský
rok v obnosu 253-000 zl., dohromady 38-500 zl.
Zbytek se uhradí s kasorní hotorosti z rokn 1896.

-- Pan rada Vávra přednesl poslóze žádost 4
obecních strážníků, kteří slouží již 23, 16 a dva
přes 16 let. Policejní olažba je těšká a skrovný
plat neláká k vstoupení do slažeb policie. Přimlouvé
se, aby sl. zastupitelstvo vzalo žádost tuto v úrabe.
Mohly by se snad utrořiti vyšší třídy platebaí. Tyto
obnášely dosud 240 a 300 zl. a 10 proc. draho
tního přídavku. Pan ředitel Vávra navrhl, aby slavná
městská rada podala v této příčině své návrhy. Pan
rada Červený podporuje tento rávrrh praelimarního
odboru. Dosud má v Hradci strážník nejvíce 900 zl.
a 10 proc. drahotního přídavku, pak asi 10 zl. ve
dlejších příjmů z divadla std. Má-h strážník 4—b
dítek, measí Šetřit a ená mesí přině pomáhat při
živení rodiny poelabováním a vedlejšími pracemi:
V Králové Dvoře má strážník po 20leté službě 400 zl.,
dále dříví a různé přídavky. Strážníci Hradečtí tedy
přídavek zaslubují, Ku konci scbůze přijat byl návrt,
aby ol. měst. rajs podala sastapitelstru obecnímu své
návrhy v příští echůzí.

Drobné zprávy.
Našim pánům do telům. Články

© feuilletony (v pokačováních mušeme jen výmin: čně
wveřejňovato| Feuiletony jsme ostalné na celý

sobení, neboť po panu předchůdci p redakci sbylo
| námjich s r. 1895a 1896 celákopa.Takés člán

ky máme potiš. | Nejmilejší mám. dudou střučné

ě

ospráry o šivoté a působení jch spolků
jednot, správy o jmých důlešitých spolcích národ
ních a hospodářských, časové správy o okresních a



M EduardJanNeop.Brynych. uar a op. Biryny
ooalkastnd dp'farářea členůwvedanéhosty.

| Konferenční řeči v Ojprndimí. Jeho Mi
Josf nejdůstojnějšípoa biskup Eduard Jan

-N'ep. Brynych okončil ve čtvrtek slavně kos
„fotenční řeši, které vneděli dme 31. březnaza
tak obrovského účeslsnotví katolíků kraje Chrudim

byly zapdčašv. Po oslou dobu pěti téch ra
dostných dnů napiňověly se vejebného
arciděkanského chrámu Páně de posledaího kootka
0 -ehradiským a okolním.Četní
staíci přijíšdělyjeehovitě též s Rosie, Pardubic,

a Hrochova if Betmanora Móntcea s orNejvětší nával při poslední konferenční
Ba svátek Panny Marie, kdy tvo venkov

it pe 8. hodině odpolední počalo oaplňovati
„sčkotivědělo,še J. B.M.teprveo 5.bo

Z

ř

šk
16. krečtna a don 6 července“, tedy o sv.
Jana Nepomuckém ao mistra Janu Hu
sovi s Husisce. Tbemstem timto zajíma
byli na komferenčeí řeč přílákání též četní evan
jelici. Neobyčejná byletéš návštěva s krabů ie
telligence. Kostelbyl jiš před Ó hodinou do po
sledního místečka nabít, takže nikdo tolik lidí
v ohrémě arciděkanekém pnoviděla nemapatoval.
Jeho Bisk. Milosť vytíčil hietoricky. význam na
bohonárodaího avátla svatojanského dne 16. kvétaa
a s d jepise i na základě původních listia jasně
doktáral že sv. Jan Nepomucký skutečaé pro uvá
tostní tajensetví králem Václavem IV. byl umučen
a ve Vltavě utopea..Ne'dfstojnější arcipastýt náš
dokázal úplnou | bezpodstatnost| všech | námi
tek, Jakoby vůbec aní žádného Jasa z Nepomuku
nebyl., aneb jako by býval sa svatého vyhlášen
nepravý Jan £ Nepomuku. Dokázal,žo byl za sva
tóbo prohlášen osen dávno před tím již jako svě
tec a mačedník ctěný, u sv. Víta na hradě Praž
ském pohfbený kanovník Jan z Nepomuku, králem
Václavem HW.pro nevyzrasení zpovědního tajem

ství , jehož náhrobní kámen mříší obe
hnamý,mesi nápie „Jamas Pomuka“ a při jehož
exbumování po sta letech nalezen byl jazyk svět
cův neporušený, 008 přísežně stvrzeno přečetnými
očitými svědky i od nejpřednějších vědeckých
aatorit. Nádpřirozenýmtímto zjevem a ješté jinými
sám Běhosvědčil Jana z Nepomuku jako světce a
nebešťana.A proto národ český mikdy ne
přestane dno 16.května, v den to slav
ného přeaocsení tělajeho k av. Víte, sla
vjti jehosvátek jakožtonárodníhosvrět
ce a patrona somě české

6. července 1416 podstoupil smrt také
jiný Jae, jes byl též katolickým knězema ka
satelem, a kromě toho učeneem vysokých hodností.

reMa světské moci obžalováns bludného„skaciřetví,ježbylozjevné—za příklad
uvedli pan biskup bludné učení Husovo o před
určení člověka (praedestinaci) — kdyš byl církev
níte koncilem s obšaloby usvéděsn a přes všechnu
námaha a demiouváni koncilu, aby odvolal, tvrdo
šíjně na svém oatrval, vadálen křesťanské pokory
jeko kněs, byl světekom mocí, nikolivcírkevní
která bo jeko szatvrzelého bladaře pouze z církve
vyobcovala, odsouzen dle tehdejších platných zá
konů k emrtí apálením a také světské rámě
sprave dinosti anikoliv kněši,jakse lidu na
mlouvá, na Jana Husovi ortel smrti vykonalo.
Mistr Jan Hus postevil se radikálně církevní auto
ritě na odpor a jeho smrt, které udp. biskup
Želí, měla pro vlast a národ český neblahé, pře
smutné následky. Jao Hnussvým radikálním vzdeo
rem ani sobě ani náredu Českému neposloužil. A
celá ta sláva potomního hnsitského bnatí, oelá ta
sláva nepřemožitelného vojevůdce Žišky, měla
pro oárod cenn velice pochybnos, nebot byla to
česká země, byli to Čechové, jit krvavě tu sláva
zaplatitimusil,Kdyby Čechové oslavovali
Jana Hasa pouse jako sárodního veli
kána, jenž sobě o národ český a ja
syk jeho platných získal záolub, kdyby
kult Husův nebyl v prvé řadě namířen
vždy hlavně proti katolické církví a
kněžetva katolickému, jeně přecejeho
smrtí na hranici nejsou vinni, každý
katol kněz aemél by nic proti uctívání
Jana Huca, ano stáli by tito jako vla
stencí | v řadách jeho ctitelů. Aby
však 6. červenec na potapu katolické
ofrkve měl opanovatií 18.květen, to žád
ný kačs a žádný katolík připeotiti ne
wůše a také se to oikdy nestane Ndp.
biskupopótně aopětné s0 svatesvaté obražoval,že mujde jesomopravdaa poučenílidua mi

osad ©hanobení Jana Husa, jebož vo
liký dějinný výzachm jako vlastenceusnává,—Konferenčnířečinejdůstojšíhopanabi

—————

nd

tlumočí náš Český Východ smýšlení chrudimekého
měšťanstva, když píše: Ndp biskup mlovil o všech
otáskách tak populárně, přesvědčivše, tak pla
boroucího nadšení s výmluvdostí přímo plamennou,

že všechny onné přímo elektrisoval a pro av.věc víry a náboženstvírozohfál. Kéž by byli i od
půrcové jeho do jednoho přítomni!Bolatel, še
dnes tak mnoho lidí nemyslíce a nerozvažujíce
běží a křičí zesle s davem, nejsouce přístapui
žádnému poučení. Chrudim do valné míry, jak
opětné letošní bisk. konference alavač dokázaly,
Činí s pravidla krásnou výjimka. Jeho bisk. Mi
lost doznal také vůči jednomu hodnostáří měst.
(dr. Burešovi) že Chrudimjediná pochopila aoosňuje
jeho snahy. Bude s0 to města našemu na úkor a
enad na pohanůpočítati, bude te za zpátečnícké
snad vy vati. my jsme však na to hrdými a
zavázáni k neskonalým díkům Jebo Biskupské
Milosti, že právě v oceaéní pravého konservativně
katolického smýšlení převážně většiny obyv |
ehrudimského královskou naší Chrudim vyvolil úča
stau býti tak vzácných bodů duchovních. Af sí
mluví a píše kdo choe 00 chce, Chradim se širým
svým okolím na novo nejrýmluvnějším spůsobem do
kázala, še stojí věrně za svým tak neskonale obě
tavým, pro svatou věc a svůj úřad apoštolský tak
boroucně nadšeným, miloraným biskupem.

-Pohřeb kněse jabilkra. Ve středudopo
jedne byl za nesmírného účastontrí lidu, předáků
okresu, četných pánů měšťanů, c. k. professorů,
okresních školních inspektorů a e. k. okresních
hejtmanů s Litomyšle a Vysokého Mýta pochován
koéz jubilár, čestný kanovaík, osobní děkan a
farář v Cerekvici, Jan A otes. Zvěčnělý kněz
vlastenes dožil se 77 let. Za přítomnosti40 kněží
s okolí vedl obětavě kondukt J. M.vdp. monsignore
Tb.Dr. Alois Frýdek, generální vikářa kapit.
děkan královéhradecký. Zvéčnělý získal si veliké
zásluhy jmenovité o školství naše.

Úmrtí. Vysoce zasloužilý ředitel rychnov
ského gymnasia, pan Ondřej Franta utrpěl
bolestnou ztráta úmrtím své choti Marie, rozené
Balcaroré. Paní ředitelováMarieFrantová byla
ženou vzácaého vzdělání, ryzího vlasteneckého
smýšlení, vynikala lidumilností a dobročinností a
těšila se proto v Rychnově všeobecné, zasloužené
vážnosti. Synové její zaujímají ve společnosti Čestná
místa gymnasislního professora, vynikajícího se
kretáře zemského výboru a lékařského odborníka.
Pozůstatky zvěčnělé paní byly do Prahy převeze
my a na hřbitově «yšehradekém pochovány. —
V Josefově zemřel dne 24. března p. Antonín
Óerych mladší, snaživý továrník v stáří 40 let.
Pochován byl v sobotu o 3. hod. odp. na hřbito
vě v Jaroměři. © ——

Duchovní konoert dievésní jednotycy

rileké„podaní 28. břesna t. r. v divadle Královéhradeckém druží se svým provedením a pečlivým
výběreu jednotlivých čísel programu důstojně ke
svým předchůdcům. S povděkem uvítali jsme již
boed čislo 1 : „Pastýř a poutníci“, mužský
to sbor od P. Kříškovského, od skladatele, jemuž
dějiny hudební literatary vykázaly velice čestné
místo mesi křisiteli a tvůrci českého moderního
umění hudebního. A přece na jeho perly zapo
mněly již s velké části za nynějších časů při
produkcích spěvácké spolky, ač pro vždy zůstane
významným upřímné přiznání mistra B. Smetany:
„Teprve, když jsem uslyšel sbory Křížkovského,
posnal jsem, co je česká hudba“. Solorý
part barytonový přednesen v čísle 1. p. prof.
c.k. reálky J. Srůtkem, solo tenorové p. učite
lem měšťanské školy B. Ryb.ou, ostatní hlasy
solového guartetta pp. kandidáty učitelského ústava
sdejšího, vesměs s náležitým pochopením a vzorně.
V čís. 2.: „Tenebrae facotae sunt“ ukázal
sbur cyrillaký v nesnadné intonaci a náhlých pře
chodech dokonalou jistotu, a po dosti dloubých,
ovšem učinných přestávkách určité nastupování.
Rycblejším tempem byl by dosáhl sbor Haydnův
dojmu ještě účinnějšího. — Klassická polyfonia
zastoupena byla na programu v čís. 3. Palestri
novým „Adjuro vos fliae Jerusalem“

6 hlasý smíšený sbor). Melodie každého hlasuyla dobře propracoraná, a proto dohromady
tvořily krásný harmonický celek. Škods, že
Ba programu nebyla také polyfonie moderní,
abychom tím více mobli potoati půvab slohn Pa
lestrioova před cbromatikoa moderní. — Nejdo
jemnějšími byly Wittovy „Zpěvy ke křížové
cesté (čís. 4.) k nimž text přeložil p. prof. c.
k. reslky J. Vocásek. Jak zdařile byly předneseay,
dosvědčilo pohnutím zrosené oko mnobých poslu
chačů. Dámský sbor vystibl myšlénky skladatelovy
výtečněa vskladbas náležitýmporozaměnímúplně
vnikl. — Od zpěvů ke křížoré cestě, od doby
postaí vedl posluchače program do doby veliko
noční adal jim poslechaouti od Orlanda Lassa
šestiblasé „Regina coeli“ (čís. 5), v němě
svláště IL díl při „resarrexit“ a „Alleluja“ mo
butaě a jšsavě vyzněl. — Dobu svatodašní při
pomínal římskýchoráls 9. stol. „Vení creator
spiritus“ (čís. 6). Přáli bychomvšem kostelům,
aby v jejich klenbách rozléhal se tak procítěný a
odešovnělý chorál, jakým byl v prostorách našeho
divadla; pak by přestal boj i nejzařivějších ne

přá katol. liturgie proti církevnímu spěvu. —osleduí číslo (7.) byl závěrečný 4 hl. smíšený |

sbor s Bothovenora Krista ma Hoře olivetsk“
„Pějte slávn“. Závrateá výše tont novadila
sopránu v lehkém nastapování, ani rychlétempo
celému sboru v čisté vokalisaci. Mohutaý tento
sbor byl velikolepým zakončením konoerta. — Bo

hatost programu a vbodněvolená dobapirátahojnost posluchačů z mésta i venkova. Zejména
přítomníbyli nejd. p. kapit. děkan Dr. Frýdek
8 četným duchovenstvem. pan c. k. místodržitelský

rada olbé páč purkmistrdr. Ulrich a maozíjiní zástupci zdejšíintelligence. Z venkora dostavil
se p. řídící u:itel z Nového Hradse Králové Fr.
Grund se 20 žáky, cožzvláště zasluhujeuznání.
Tak zajisté jiš z mládi vytříbí ee vkus budoucích
kostelních zpěváků. Z Čerailova dostavilo se 7
pěvců a přátel olrk. hudby. Mimo to zastoupen
zde byl venlíšv, pokul jsme otom svěděli, účast
níky z Dobřenie, Dohaliček, Holic, Všestar, Stěžer,
Sádové, s Nov. Bydžovi a Král Dvora. Že do
mácí p. t. obecenstvo nebralo ještě va větší míře
podílu ná požitku tak vzácné a uměřecké ceny,
omlouvámekoňskými dostihy, které eirkus Jaagův
v tentýž Čas . P. prof. Dr. 4. Mrštíkoví,
jako předsedovi dieceseí jednoty oyrifiské, panu
fiditeli J. Wtuschovi jako cvičiteli a celému sboru
k výsledkům jejich namahavé práce s plna srdce
gratulujeme.

„Český“ senát při vrchním zemském
soude stává se německým. V edníchle
tech viděti patrnou snaha poněměiti opět celý
vrchní zemský soud v Praze, který jest rozdělen
Ba senát německý a český. Kdežto u „néme
ckého“ senátu stávají se vrchními rady pouzí
Němci, neznající česky pranic, jest v českém 8e
pátě již celá polovice radů rodu a smýšlení ně
meckého, kteří česky špatně anebo pramálo znají,
a kteří česky koncipovati vůbec nedovedou a
musí si proto nechat doma referáty
buď překládati anebo aspoň opravo
vsti. Za ministra Staročecha dr. Pražáka
byly takové věci nemožné. Ten přiváděl
Čechy nejen do ministeria spravedl
nosti (kdež Češi mívali personalie, při jmeno
vání soudcůa notářů tedy vliv takřka rozhodující),
ale též k nejvyššímu kaesačnímu, vnímu a říš
skému soudu. Když následkem nerozvážného pů
sobení mladočeských poslanců byl baron dr. Pra
šák z ministerstva vytlačen a místo ministra
krajana zůstalo neobsaseno, byli českým úře
daíkám u nejv. ústředních úřadů důležité referáty
odjímány, Čechově s těchto úřadů byli odstraáo
váni, při vrchních zemských a krajských soudech
dávána opět přednost Němcům, při povýšování
byli starší čeští úředníci pomíjeni, z politických
důvodů přeskakovali mladší úředníci němečtí savé
starší české kolégy, soudci ©Čecbách, na Moravě
a ve Slezska stávali se opět mužové českého ja
syka neznalí a také při obsazování notářských
míst — zvláště v okresích a městech národně
smíšených dává se přednost Němcům. — Toť
jsou negativní vymoženosti mladočeské politiky.
Z ohledu na Němce zdrželo se také nařízení
ohledně úřední řeči, které nám v praxi sice téměř
ničeho nedává, ale které zavdalo Němcům přece
jen příčinu aby opět nařikali že jsou utlačováni.

Mimořádná valná hromada Jednoty.
Již po kolik let nesešlo se tolik členů Jednoty
k valoé schůzi, jako minalou neděli. Jednalo se
však o důležitou věc, proto každý přítel Jednoty
se dostavil, aby hlasem svým protestoval proti
snaze jistých lidí, kteří jseu hotoví i spolek roz
bití, když nechce podle jejich písničky tančiti. Od
ledna b. r. dostalo se na přetřes davno již ký
žené sloučení Jednoty 8 Řemeslnickou Besedou.
Z obou spolků 6 členná komisse vyjednávala0
podmínkách sloučení.Z Ř. Besedyžádali také mezi
jiným změnu staré firmy Jednoty a chtěli, aby
Jednota zvala se hudoucně Živnostensko-Remesl
pickou Jednotou. Zdánlivě běží o pouhé slovíčko
a kdo nevidí blouběji až do tajné kanceláře vo
lebních makléřů, nespatřoval by ve změně firmy
šádoóbo ueštěstí. Valná část členů zvláště neži
vnostnící a řemeslníci spatřovala zcela odůvodnéně
v této změně útok na sebe, neboť ve spolku
čistě odborném neměla by místa intelligence.
Odchod však intelligence neprospěl by řemeslni
etvu, které musí stále styk s ostatními kruhy
udržovati, ale prospěl by jistým pánům, kteří by

vesvých lidech našli řebřík do obec. zastupitslství. Běželotedy o zachování Jednoty v dosavád
ním složení a přátelé Jednoty také toto přání
důrazně tlamočili. Nikdo však z přítomných ne
stavěl se proti obmýšlenému spojení s Rem.De
sedou, takle výtky p. Dvořáčkovy o nepřátelském
stanovisku Jednoty proti řemeslnictvu byly zcela
bezdůvodny a vysněly také zcela na prázdno.

Rovněž řeč red. Hevery, jakkoliv obsahovala mno
boa trpkou pravdu, přece byla by se hodila lépé
do voličské schůze a ne do valoé schůze. Zájem
Jednoty bájili pp. dr. Klumpar a Nekovařík. Po
delší živé debattě, jíž sáčastníli se pp. Bóhbm,
Tolman, ], Koypl, Jonáš a Hájek přijat byl
posléze spojený návrh pp. Klampara a Nekovaříka,
jímž se zásadně vyslovaje ochota přijati vše
ebay členy Řemeslnické Besedy, když se o přijetí
přihlásí a když rozpuštěná Řem. Beseda postará
Se o všecky právní důsledky, jež vyplynou s to
hoto kroku. Radikální výprava proti Jednotěskon
čila tedy a úplnoa porážkou.



Zprávy diecésní. V Pánu zesnul:
Adolf Schlčgi, děkan a farář v Bohdánčí dne 34.
břesua; p. JosefAntea, jubilár, čestný kanovník,
kons.rada, vikář,a děkanv Cerřekvici,dne 28.
břesna t. r. — Vyznamenání: p. P. Pius
Stehlík, farář v Želivě jmenorán b. notářem; p.
Fraat. Rychlík, b.. vikář a farář v Kuklonách
čestným děkanem; rant. Moravec, farář v Bo
rové a p. Aug. „ farář v Chroustovicích,
obdrželi Exposit. canon. — Ustanovení: p.
Jos. Holcmen, admin Chvrojenský, 2a koop. do
Mříčné; p. Jan Snížek, fandatista v Katné Hoře,
sa prozat. katecbetu do Králova Městce; p. Josef
Hrměíř, koop. Opočenský, za proz. katechetu do
Jilemaloes p. Josef Adam, koop. Vojnoměstecký,
za koop.do Dolní Libchavy; p. F Víša, ad
minierrátor Liskovický, za administrátota dv Běst
vihy, p. Aut. Rohlík, administrátor Nížkovský, za
koop. do VojnovaMěstce. — Uprázdněnémí.
sto: Bobdáneč (u Pardubic), fara patron. barona
Drasche od 25. března; Cerekvice (u Litomysle),
fara patron. knížete Thura-Taxise od 29. března.

Sňatek elaviti bude za nedlouho četnický
strášiistr p. Kr. Starvušek v Hořicíchse 8l. Jos.
Bičišťovou, dcerou řezníka tamtéš. Gratulujeme!

Z jednoty katolických tovaryšů. Di
vadelaí představení „Pražský flamendr“ objevilo
měkolik nadaných sil bereckých u mladších pp.
ochotníků, kteří ve hře této poprvé vystoupili na
jeviště. Vzdor tomu, že pro náhlé ocburavění p.

. st. obsáblou úlobujeho nakvap vsal p. Lej
sek, přece souhra kusu dopadla ku všeobecnému

jení. 7, dam velmi zdařile hrály sl. Chou
stova a al. Šplísbalovy. Úloby mužské spočívaly
v rukou pp. Bajera, Jenšovského, Lejska, Maa
dáska, Molicbara. Matéjky, Nohejla, - Kalenskévo
a Valaaty. Návštěva se obecenstva jako
obyčejně byla,četná. — V kroužku řečnickém

ednášel p. Polák st. „O organisaci spolkové“
oktavě sv. Josefa, patrona tovaryšských jednot,

sáčastnila se jednota korporativně a s praporem

Ben mší sv. v kapli sva.-Josefské. — | Zdař
- Poštmistrem na Novém Královém

Hradol stal pan Josef Lorenc, symposavad

ního x poštmistra. —ové štvanice „Nár. Listů“ proti J. M
nejdůst panu biskupovi. Konferencechru
dimské dopadly tak stkvéle, že u stříslivých
sorovatelů budí úsměv malomooný vztek „N. Li

J. B. Milosti nádhernou ekypáš. V sobot
ním odpoledníkupíšoutotiš trkavě o „politické
agitaci biskupa Brynychav kostele“ a
praví mezi jipým: Biskupovi Brynychovi se u nás
(v Cbradimi) nějak zalíbilo. V nádherné eky
opáši, s premovaným lokajem na koslíku,
přijížděl k num každého dne z útulného tuskula
chrásteckého za hlabolů zvonů, výbojný zákopník
klerikalismu, snad aby oslňající nádheru postavil

za doklad pravé křesťanské pokory. Dálevytýkají J. B.M. klerikální agitace, tupil prý a
banobil nejlepší muže našeho národa, zejména ne
smrtelného našeh) Mistra Jana z Husi atd. Na
koncisprávy dělají „N. L“ špatný vtip, že prý
ty biskupské řeči v Chrudimi i bigotní lidé odsu
zují. — Toť se rozumí, na tom tvrsení „N. Listů“

mladočeský o těch „biskupských štvanicích“ také
nie neuměl pověděti. My jsme byli také v chru
dimskén kostele přítomni, ale o nějakém štvaní
jeme tam nezaslechli ani slova V celé zprávě
„N. Listů“ jest pravda jen to, še babičky ven
kovské — a ovšem tak mladí intelligentní rolníci
a živnostníci — putovali na konferenční řeči do
Chrudimi n kolik hodin cesty.

Co se té biskupské nádherné ekipáže a
premovaného lokaje na kozlíku týče,tedy
v Králové Hradci to každý zná a ví z vlastní
zkašenosti, že „N. L.“ si opět důkladně zalhaly.
Takový kočár, jaký má J. B. Milosť, má také a
Jepší unobý mladoleský statkář a poslanec; mla
dočeský demokratický pražský purkmistr pan dr.
Podlipnýmá ekypáž a skatečně premova
ného lokaje mnohem nádbernějšího nežli nej
důstojnější pan bískap královéhradecký a „N.L.“
jim to nikdy nevytýkaly. Když mohou šidovátí a
helvetští redaktofi „N. Listů“ jezditi po čistě vy
dlážděné Praze a Vídni v ekypážích, tedy není
spravedlivo a demokraticky, žádati po J. B. Mi
losti, aby z Chrasti chodil do Cbrudimi v blátě
pěě v. Můželi v kočáře jezditi každý mladočeský
advokát a židovský agent, tedy smí v ném též jezditi
katolický biskup. Nejezdí li ve formanském voze,
nýbrž v alašném pro rychlou jízdu určeném po
voze, tedy se tím J. B. M. neprohřešuje proti
pravé křeslanské pokoře. Vždyť již první apo
štolé užívali rychlejších dopravních prostředků.
Také sv. Pavel užíval Onešima k své posluze. Že
ten Onesim byl sluéně oděn, jest snad patrno.
Bvatý Filip, když iěl pobřbíti úředaíka aetbiop
ské královny, jel sním ve voze. Jaký byl, nevíme,
ale prkenný vůz sotva byl, na který bypáni z „N.
Listů« nejraději katolického biskupa posadili. Jez
Gil-lidr. Juliue a dr. Edvard Grégr v kočíře,

k-Ji nebylo pro ně hanbou a nečestao, dáti se
(doprovázeti purkmistry a banderisty, tedy kato
lický biskap omí snad jesditi aspoň v průvodě
svého služebníka. Vádyťdlužno uvážiti, že v Evropě

dárodové sami přijali
to proto, aby církri pojistilí
rady jejich. K tomu elli obdařili bískopyne lá
mím. Dokud nejsme vsocialistické republice, platí
rozdíl atavů. Sám Kristus pravil: „Nazýváte mne
mistrem a pánem a dobřepravite, jsem( za
jisté“ Dokud tedy národové křestauští nasývají
biskapa „mistrem a pánem“, to jest, dokud mu
poskytojí místa mesi vynikajícími stavy, dotud
není piíč ny, aby biskup sám stal se olrhánkem
ve společnosti a aby ve státě platil co asi helot,
který ve společnosti práva a vlivu nemá. Chu
doba úpluá jest jen radou; kterouž udílí evan
jelium, ne však povinností. A proto, když biskup
užívá z darů křesťanských národů statků časného,
nedělá nic nedovoleného. Že pak bo užívá k ve
řejbpému blaha a pro sebe co nejméně a veřejně
jen k vůli repraesentaci, to je známo. Ostatně ať
začnou helveti „Nár. Listů“ u svých superinteu
dentů » pastorů. Proč nejezdí na př. p. superia
teadeat po železnicí s národem a vybledává třídy
vyšší, proč panísoperintemdeatová ve Velími si říká
paní biskupová, proč mají pastoři domypa
trové, když dle demokratických „N. Listů“ jedno
duché domky jako byl ten mazaretský, by jim
tedy velice krásné olušely? Proč mejeou spokojení
s titulem dvojctihodní a říkají ©©veledůstojaý.
Proč mělí na př. v Laaškronně bílé rukavice"6
někteří kroužkovanó košile pod rokávy? Že Ki
stus Pán rakavice nemosil,ani žehlené do kroužku
košile, je též jistá vóc. A rábíny vidí „N. L.“ tt
v kočárech, páci redaktoři jezdí v nich také a
sami redigají v paláci a jejich pámi chefové staví
si palácové vily, což přece není domokratické
ani evaojelické. Tedy „N. L.“ ať jevu s tím clto
váním křesťanské pokory trochu pozornější a atai
nešlapou na patyl

Nedělní klid. Na avátek Zvěstování P.
Marie pracovalo měkolik zedaíků na staveništi
pravovárečného měšťanstva pod Kozinkou o době
ranních služeb Božích jako o všední den. Víme
že většina pravovárečného měšťanstva jekatolickoa,
a snad i stavitel, ba dckonce i zedníci ve svátek

pracající, ale nejde nám ma rozam, proč v tomtoatolickém městé má býti veakovské obyvatelstvo,
bpěchající do chrámu Páně tak urášeno ve ových
sbožných citech, a to asi 20 kroků od bísk

bo- hrána Páně.
a starostu okres.zastupitelstvapordubického byl potvtzencísařem pan Jaa Markalous

Výstavní trh hos aký v Praze

ská společnoaf„Jr v

y mezi své velmoloa

blabý její vljvna po

uspořádá Ústřední bh
král. České dne 15—18. května na výstaví
král. Oboře. Výstavního trhu úč se četní
statkáři, rolníci, živnostmíci a průmyslníci, dále
Spolek pro chov drůbeže, spolek a bed
vábnický a četné hospodářské spolky a společen
stva. Erární hřebčinec v Písku uspořádá se země
dělci výstavu koní, dále badou obvyklé výstavy
skotů, bravů a vepřů. Přihlášky k výstavnímu trhu
přijímá kancelář Ústřední hospodářské společnostě:
ve Vodičkově ulie: č. 38. v Praze.

Hořický Při volbě volitelů pří
právě odbytých volbách zvolem byl v Hořicích,
jak nám bylo sděleno, jedem bodrý míttr řemesla
krejčovského za volitele. Když toto bylo za jobo
řítomnosti veřejně prohlášeno a pan mistr usly
l svoje jméno, vyskočil, nemysle. jinsk než že

je již poslancem a rozecbvěným hlasem děkoval
za důvéru a slavaostně sliboval „tam na hoře“
pracovati pro dobro národa. Salra smíchu poačila
jej, še poslancem není a tu mu nesbývralo, než
utéci. Nyní vtipy na jeho hlavu jen seší.

Cikáni. Četnický strážmistr p.Ollšar v 8a
dové příšel při své obchůzce na táborcikánů po
chutnávajících si labužnicky na vonné vepřové.
Při prohlídce tábora našel ještě celou půlku pěkně
vykrmeného vepříka, o němž so později zjistilo,
še pochází z krádeže spáchané u rolníka Josefa
Špriňara due 94. m. m. v Rožnově. Pět cikánů
bylo zatčeno a odvedeno od hodů do vézení. —

Hlavní trafika v Mladé Boleslavi sa
dána byla zdejšímu majiteli domu a městskému
radnímu,panu A. V. Dvořáčkovi, který prý se

: nejm městemjiš ka konci tohoto měsce rozučí.
Zimní hospodářská škola v Novém

Bydžově ukončení školní rok slavnostně v neděli
dne 6. dubna. K slavnosti se svou rodičové, pří
buzní žáků a přátelé hospodářského pokroku.

Jak se starají mladočeší o vzdělání a
blahobyt rolniotva? Konsorvativnístaročešía
klerikálové stále a stále jsou vylíčování jako ne
přátelé a zjevní škůdcové českého rolnictva. Proti
tomuto křivému obviňování mámo svaté právo se
ohradit. Až budou mladočeští advokáti radit na
lim venkovanům tak nezištně jako katoličtí du
chovní, až mladočoští poslanci vymohou zeměděl
cům ma 15 let slevu daní v obnosu 37 milionů,
až jim vymohou tekoré slevy poplatkové při pře
vodu majetku a přeměně dlahů hypothekárních
Jako jim vymohli poslanci staročeští, pak by
se dala číhaost bývalých poslanců konsetvativ
ních a nynéjších mladočeských — aspoň porovná
vat. Dokud však poslanci mladočeští nevymobli če
skému národu ani větších vymožeností hmotnýchani
osvětovýnh,nemají práva spflati klerikálůma staro
čeciím <— zpátečníků a vládních Llokajů. Edu

u dllb m čené sJet 1889—1891,je j ta neotojná péče článírolaletva?
Nevidíme jí. Biňoik p. Féfei výtki i
„Čas“ = ům, $e 860.0vlastní rel
nické, © zjemní hospodářské A

o vylší
škole v Táboře, za toBRě 6:
honpodářeké školy zimní, čkolg ta, které vý
rolnictra slouží; e to útočí pravideleč
rospočtové komise, kteří jsou pohlaváry
korporací somědélských. Nevím, 00 zimal hospo
dářakóškoly panuK, Adámkovi , ole jiste

jestě, že jim mepřeje.Pam Agásek chválí jen E Ěv střední (které. vychovávají 909

šafářů) — jem sieaní hosp. skoly jsou u nábo
tvarem přechodným, nemají budecenesti, vůbec
jemu 6e nelíbí. a Fear! počítaje náklad dle
příštího. povolání absolvoatůt, dále praví: Dle lon
ského rozpočta příspěvky země člaily okromble na
školy pro úředalky a sřísence velkostářeké celkem
107-800 al, kdašto aa školy pro rolníky celkom
40 700 sl. Meoším poplatoíkům daně posomkové
dárá se o 66000 ul více. A jaký lopřte
rozdíl v zařízemí těchto škol! Kděšto školy
ích kategorií oplývají i pomůckami, bledí

ni sískati vynikající učitelnké síly udíle
ním osobních přídavků a pod, jeva poměr
machých hospodářských školách : Nede
statek mejpotřebeějších učebajeh

nedostatečné místapotí a maobdy, 8 ohlo

em má nepatrné olužné musejí se příjmoutiitelé slabší kvalifikace. Ale přes to problácíl
ský výbor v rozpočtové komisi deg.

+
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ústy přísedícího pana K. Adámka č
zásadný jeho názor jest, še těmto uboÚp
saříseným a „ýhradančrolnietvu sloškp
cím simním hospodářským bkočam no
mají býti poskytovány subo ka:
stavbu účelnýchbodov,poněvadíěgufřjí:
tvarem přechodným, bodoucnost některých ění
zajištěna a návštěva jejich je nedo titečná. Kd
sledoval zemský výbor, nebo lépe řečeno pas .
dící a referent školství épom
níchutátech, vedělby na př., že prvnísimolbo
spodářskéškolyv Německuzaloženybylyjiž
1856 a že do does tyto školy neklesají, ale ros
mábají se, ano še dokoace některé rolmiské-školy

prom iačny byly v aimní, ne př. v Darmatadty,Oraburgu a osvědčají as. I anás návůtěva sim
mích hospodářských Akořge vzmáká, ocboť pokod
snám, navštěvujezimní béjp. školav Opočněbl,
v Táboře 48, v Chrudimi 44, v Jiadf. Hradai 34,
v Novém Bydžově 54, v Jičlné 35 žáků atd.
Dnes, po třináctileté zkušenosti jsou zimní hospo
dářaké školy unás tvarem ustáleným. A že právě
tak jsko osobaí vlastnosti učitelů, ane myslím (
mnohem více působí na návštěvu školyi vzorné
zařízení její, to netřeba dokládati, t» ukasaje rol
nické škola v Píska. Že by některé školy zimní
nemély budoacnost zajitěnu, te utáti mohlo
se jedinětím,žebyjim zemskývýborazemeký
sněmodpíralpomocnasařísenía Bazískání
vh místností!V tomto oměru chovalí
se šlechtičtí roforenti školství hospo
dářského, kterým na tom tek nezálo
želo, k símaím hospod.bkolám anobom
benovoleatněji, nož paproferoaá Adá

mok,santupajícírále úlvoskapia JEsokomýtekél li pam přisedí
Ba těchto pro rolníky nej jijeh školách
šetřit,pak jest stav rolnický již uboký.
Na stavbu budóvy pro střední hospodářskou ško
vRoudnicimá země 25000 zl.,mastavburob *
nické ábely v Kostelci a. O. 18000al, v Badě
Jovicích 16000 sl. átd., ale na svelebení
zimních hospodář. škol nemá pán ani
krejcara! Pro úřadniotvo, učitelstvo, průmyalnicévo
a živnostnictvo staví a vydršuje Školystát a somě,
jen bmotně zubožené rolnictro má pro sebe sta
věti a vydržovati odborné školy eamo! Co tomu
fiká pp. MUDr.Dvořák, Hovorka, Teklý,
Maštálka, Doležal, Hyrě, Rašia, Kryl,
s t d., kteřimajíteď apásurolmictrataklka
v pachtě?

Veřejnou společnou tržníci na
v Jičiné 4 zřídili a dne 1. daubnaotevřeli jičín
ští truhláři, soustružníci, řesbářia čalounici. Úče
lem zřízené tržnice nábytku jest především za
bezpečiti odbyt a práci dotyčným živnostníkům
jičínským. Remesliníci odevzdají tržnici své práce
do prodeje sa mírný poplatek. Úředníci, živnost
míci a rolníci vyberon si s vystavemých výrobků
hotový nábytek, a výdělek překupníků, který
shrábli dosud židovské sklady, zůstane z velké
částí řemeslnickým výrobcům. Aby náklady zaři-
sování a režijní byly co nejmeaší, učinili jičlnětí
sařísovatelé veřejné tržnice potřebné kroky u som
ského výboru království Českého, aby uštědřil.
tržnici ponéšdí subvenci, jičínský Sokol propůjčil

uspořádápak tržnici ové mistnosti -mašlí si tato.

eňský kmistr Strobachvzdal se
svého úřadu. Ze- Jark bude zvolen a od. cí
sařepotvrzendr. Karel Lneget. (



-© Otrkemní koncert v Náchodě uspořádá
dno 4. dabsa snaživý zpěvácký -spolek Hron.Pro
vede Gregorovu velkou4 27 číst se skládající
skladba „Českáresponsoria“ z *elikonočníchrho
dioek. Sačátek produkce o 4. bod,konec o ©.
hod. odpolední. | :

Jánkovité koně le dle správ časopisůvy

panny 1. Přivětivým zachátením a mlnvením. 2.edes vózka 01
poručaje vsíti jankovitého koně zvojí a voditi jej bb do kola, až se mu počne

točiti hlava. Obyčejnépak jde. Pakli první „tanec“
nespomůže, jistě pomůže druhý. 3. Jiný koňsř
odporečujejankovitéma koai p'ikrýti nozdry dlaní,
aby nemokř dýchat. Hoedle se vzcbopí a jde
bez všobo pobízení. 4. Mozek koně, jak se zdá,
ulof obyčejhě na jedoé myšlénce, a když janko
vitého koně bijí bzčem, utvrzají jej pouze v jeho
umínění. Možno-li mu dáti nový smér myšlení,

úže te. Přívažte mu třeba provázek několi
kolem na nohu pod koleno dosti pevně, aby

to cítil, a obrátí pozornost k tomu i zapomene
ma tyrdoblavé umínění tvé. Ale nesmíte provázekBSnozedloubonechati,abysekůňvchůziSec

Pro Dne 90. m. m. vyveden byl jiá
po několikráte z města Jos. Jirásek z Malšovic. Dne
96. dán byl do polic. střešení Ant. Martinek s H.

c u Nechanic. Týš je svéhe zamibetnání oyčák.
osef Hoop, zámečaický pomocník příslnšný do Vissel

vwPrusku, 86 r. stár byl dodánpro potalku st. ná
vladaictví.

Neštěstí. Dne 29. m. m. jel D. Bržaer, 15 r |st. syn strojvedoucího z Kolína vozíkem na Prašské
Předměstí ; cestou spadl s vosu a vymkl si nobu.Ra
něnému paskyti prrní pomocí zdejší lékař p. dr. Mo
révek a popechal jej v domácím odetřování.

Surovest. 27. m. m. polámal nějaký niče
ma aralý pro kriminál, 11 třešňosých atromků podél
cesty k Ponchore.

Zvěsti = východníchČech.
Z Chrudimi. O vytrinosti v kostele Chru

dimském za konferenční teči J. B. M. zmíňují se
mladočeské listy úplné tendemčně; avšak i dopi
wovatelé „Politik“ a „Katol. Listů“ — neznajíce
pravda, edólali z komára vola. Zprávy obou po
slodaějších listů jsou — vdivé a přehnané a

spočívají patraoč jem na' brůzosíraánémAbalečhu.Ýtrinosťstalave při poadělní feči,J. B. M., k
řekl při začátku své feči že zvíře nemůže
zeaváti posleduí příčinystvořených věcí. Tu řekl
jeden socialistický dělník: „protože jest
zvířel“ Pan uocialistapoazo hlasitěmyslil,a
odešel ihned z kostela, kdyí pozoroval, že slova
jeho působí rosrach, ačkolivne všeobecný, protože
J. B. M. v řeči se ani nezastavil. J. B. M. neřekl
tudiš,se socialisté klesli pod zvíře.
— zastupitelstvo chrudimské neslo ovšem
máhle © improvisovanou zaleklost českého oby
vatelstva dne 47. dabna 1897 dosti těžce, dalo

roto ibmned zatkoonti a vyslýchati výtržníka,
terý poznav své pochybení, šel v úterý J. B. M.

odprosit a doznal své pochybení Jeho B. Milost
ujistila také dělolka zatónuéhu, že se za něj při
mluví, kdyby k otibání jeho soudnímu dojíti mělo,
Rad+í p. dr. Bureš dostavil sw ve čtvrtek rovněž
k J. B. M. na děkanství, vyslovil své politování
nad v „ kterou J. B. M. sám za nepatrnou
pronlásil,děkovalJ. B. M za kuaferencea žádal,
aby obyvatelstvu svou přízet zachoval.

Akademie v Novém Bydžově. Spolek
ma podpora chudých studujících c. kr. real. a vyš.
gymnasia v Nov. Bydžově pořádá v neděli dné4.
dubna 1897. k účelu dobročinému Akademiiv sá
Je na „Kopačka.“ Začátek o půl 8. hodině večerní.
Ceny Míst: Sedadlo 1 kor., lístek ku stání 60
hal., lístek ma galerii 40 hel., při čemž dobročin
nosti 9© meze nekladvu. Lístky dostati lze počí
najíc 1. dubnem v koihkupectví p. Frant. Bakov
ského a v den akademie večer n kasy.

Z Dobřenic. Sebevrah Čenék Sůra, býralý
-číšník v Hradci Králové není příslužníkem obce
dobřenické,ani tam zrozee, nýbrž jest rodem a
příslošaým do Kasalic (okr Pardubický), jako
otee jeho Josef Stra, který v Dobřenicích nějaký
-čas krupařil, a dopustiv se zde v červenci 1994.
podvoda, žbářství a pokusu vraždyna druhé man

' želce své (apálením), byl v listopadu 1692 v Hradel
Králové k Ibletému těžkému žaláři odsouzen „na
Pankrác ,“ kdež v květnu 18494zemřel.

v ikovicich konali sv. missie vdpp.
Otcové tovar. Ježíšova Alois Jemelka a Antonín
"Odstrčílík od 14. až do 22. března s velikým

prospěchem av. miesie. Vykonali 44 velmi důkla-daých kázaní a cvičenía mimo to ještě 6 krásných
promlov před společným svatým přijímáním dítek,

jinocbů a dívek i dospělých. Korunou slavností
bylo svěcení missionářského sv. kříže. Při loučení
sdělenolidu — vpočtu jvícenež 3:000osob pa

Ros t města Poděbrad vykazoval
v mibulém roca 51.716 zl. 91 a půl kr. příjmů a
51.684 zl 556kr, vydání. vynášely 9.461
sl 27 kr., lesý 2804 zř.dobe dale %obecních

budov a „72 ke. td. a
s: adonee a- be „lennahod. odp. konala se mimořádná valná hroma Bi.

Josefaké jednoty katolických jinochů a mužů v ho

atinci pena Josefa Johna Schůzi zahájil dp.farář sa
hojného účastenství jak členů tak hostů. Na to dopl

něny na návrh dp. stanovy v Aojkový N žejednotajest oprávněnamositi prápor ový.Na to
v řečí tři čtvrté hodinytrvající romlnvil dp. farář
o spolkovém odznaku. Barra bílá jest barvou lásky
a my čestí katolíci Jneme také pravou,nezištnou láskou
k jazyku mateřskému, k jazyku, kterým naučila nás
matka modliti se k Bohu, milovati vlasť a márod.
Barva červená jest barvou věrností, kterou své víře
a vlasti dochovati máme. Také obras av. Josefa před
stavuje víru, na jejíchžto základech své vlastenectví
staviti máme. Národy slovanské, které ae odřekly víry.
otoů svých, přišly o svou národnost. Řečdp. faráře
provázena bylb hlačným souhlasem a potleskem. Na
to osnámil dp.řečník, že přistoupil k našemu spolku
p. Jan Hakl, majitel zdejšího velkostatku a zdejší
obchodník a posléze oznámil, že náš rodák, p.prdí.
Pršaja daroval nám 40 knih. sa kterýšto dabyl mu
erdečný dík vysloven. Zaplaťt Páu Bůh i dr. faráři
našemu, který nám alfbil darovati veškeré své české
kníby. Na to jednáno o ustanovení se kroužku hu
debního (který.má sestaviti p. E. Flégel), pěvec
kého 14kjehož sestavení určen byl p. Jan Tauchman)
s konečné přednáškového, jejž má sestuviti pan
J. Kařík. Dp. farář rosdal pak přítomným 80 výtisků
brežury „Matka chudoby“. Ku konci přečetlp. jed
natel list, jímž se ustanovaje dp. Jan Khan sdejší
farář zu předsedu a jímž se p. K. Tauchman po
tvrzuje za místopředsedu naší jednoty. Schůze akoh

"čenaprovoláním:Zdař Bůh Jeho Mileti nejdůst.
p. biskapu královéhradeckémul

Vodní družstvo v J.ochenieich. Neblshé po
měry padlé záložny naší měly svého času v obci naší
veliký vliv na vývin vodního družstva našeho, které
za příčinou upravení řeky „Trotinky“ a za účelem
odvodňování kolem ní ležících luk a slepšení rolí by
lo. Družstvo od roku 1892, kdy prozatimní výber

. družstva svou poslední schůzi konal, nebylo svoláno
a občanstvo resp. podílníky nebylo lze ku rozhodné
ma kroku přiměti. Úpadek sáložny tísnil každého a
nikdo nechtěl počítati, c> by občanstvu meliorování
300 korců lak kašdoročně vynésti musilo. Jeden dru
hému se vyhýbal, jeden ému více nevěřil a o
apolčení nebylo řeči, ani tehdy ne, kdyby někdo b

-v obci slaté doly objevil a k společné těšbě byl
čanstvo vysval. A přece možno jest ránu záloženskou
zabojiti zase jenom špolečným úsilím,svorností, vy
trvalostí, moudrým počínáním a poněkud malou obě
tsvostí! Však by to šlo, jen kdyby se chtělo! Vdobě
neštěstí a v nesnází, která se nedala odvrátiti, která
byla pouhoa skutečností neodvratnou, nesmí člověk
soufati. Ta není moudře hlavu věšeti dolů, a nečin
nosti se oddati; naopak práce v takových okamžicích
jest zapotřebía společné avornosti a rozhodnonti.—
Snad konečně se i u nás tato základní pravidla své

se uchopí, by se dřívější rány zaceliti daly objevení
nových zdrojů k povsnešení blahobytu vedoucích. Se
stavení a úsilovná práce vodníhodružatva jest a může
se k takovýmto zdrojům a k vydatné evépomoci směle
počiteti! — Když povážíme, že 300 korců luk meli
orovaných, t. j. zlepšených vhodným odvrodněním a
dle potřeby savlašením vynese majitelům po korci
jen 10 centů dobrého sena a otavy více než dosud,
tedy čítaje průměrně cent sa 2 zl, 5U kr., činí větší
docílený vynos samu 7.500 slatých ročně. Pak-li
tu suma zkapitalisajeme, tedy docílené zlepšení luk
představojekapitál 160.000zlatých. Stoupne-li o tuto
sumu cena majetku našeho občanstva, tedy to zna
mená patrné. zvýšení blahobytu. Meliorování luk ne
musí občanstvo hned a samo zaplatit. U zemské ban
ky dostane půjčku v 20, 30, 40 letech umořitelnou,
neplatil by y náklady melioračií pouzenynější

hospodář, ale téš jeho syn, dcera a vůbecnástupce.
Na melioraci a mpolaci mimo to přispívá semstát a sice na celkový projekt 60ti procenty. Občan
stva by tedy bylo nésti jen dvě pštiny, tedy ani ne
polovici celého nákladu. Členové regulačního a meli
oračního družstva by tedy kašdoročně velice síekali
a hospodářská tíseň v Locbenicích a v okolí by se
brzy amírnila a přestala. Také by se obnovila dří
vější občanská pospolitost a blahobyt byovládal, kte
rý nyní tak post e.a který každý společenský
život nemožným činí. Po pěti letech nečinnosti se u
chopilý akce hořejší na řece Trotince ležící vesnice,
hlavně ale obec Habřina, která na družstvo nalehá,
by činnost svou odumřelou s novu oživlo. Obec Ha
břina žádala sa svolání výborové schůze, družstva
kterémuáto přání ovšem vyhověti se museloa kterášto
schůze se dne 1iho března také při dosti hojném
účastenství odbývala. Na schůzi byli zastoupení de
legati obcí Lochenie, Habřin, Vřestova a Račic.
Ve echůzi se usnesli, aby se nyní s úsilím o to
družstvo postaralo, by potřebné peníze na výlohy
předběžné od pánů podílníků vybralo, aby povolené
měření, zhotovení rozpočtu a projektůse strany slavné
kulturně hnické kanceláře. zemědělské rady pro
Království České v brzském čase provedeno bylo,

a pak aby se družstvo po docílení těchto nutn prací o vymožení semské a státní subvence po
staralo. Hleďmeš nyní k tomu abychom jeden na
druhého se neodkazovali a obvyklé nečinnosti nezů
stali. Beřte alespoň vy větší a majetnější, majitelové
lak věc upřimně rázně do raky, saložte alespoň pro
satím tyto předběžné práce a výlohy, by družstvo
dále o podniku tak blahodárném a výnosném pokra
čovati sto bylo, a výsledek vám to tisicekráte náhradí,
neboť paktaková luka nebade mít ani jediná druhá
ves nad Lochenice a řečené druhé vesnice v celém

p.

Vlastní lomy vápocové --
| ve Váp.Podole a v Prachovicich,

M

a - X “

království Oeském!Máte svou vodu, b-se jakýchko
li uervitutů (slašebností) máte, bobatství vám od
Boha a přírody dané, a proto smušile k dílu! Ukašte,
že jste muší moudrými a rozšafnými rolníky skůtečně
pokročilým:, které nelze tak lehce akasiti a v nívěc
svrátiti. Potomci Vaši budou Vám pak ještě sa sto
letí v hrobé šebnatí a pomník, kterýai tím postavíte,
ve vděčné pamět potomstva, nezhyne, a pak ani mo
kré ani suché počasí Vám tak ublížiti moci nebude,
jako se to v posledních sedmi letech na lukách na
šich státi mohlo a také stalo. Na jednotlivé nepři
snivce nedbejte a ukažte jim, še Vás zákon vodní
oprávňuje, že vráce meliorační i bes nich vykonati 
můžete, a že paki každé avlašení a odrodňování
Vaších luk od nich a od soudních drahých komisí a
libovolných příkopů odvísoti nebude,

Tržní správy.
V Hradci Králové, dne 27. březsa 1897. 1 hl.

pšenice zl. 5.90 až 650, šito sl. 610 aš 6.3F, ječmen
sl 4-— až 4-90. oves sl. 2-90 až 3.65, proso z: 450
5-—, vikve al. 4.45 aš 480, brácob sl. 8— až 980.
čočka al. 950 až 12-—,jábly zl. 9.— až —0— krupal.
8-— až 31- bramborů sl. 180 aš 260, jstelo vé'10se
mínka červeného zl. 24-— aš $2-—, jetelového semínka
bílého sl. 20-— aš 38.—, jetelového semínka brédsbého sl.
16-— a4 42 —, mák si. 16-— aš 16-90, clejky sl. ——
až —'—, lněného semene zl. 6:70 až 8-50, 100 ki' ge.
titných otrub zl. 5-50 sž —-—, 100 bg. půeničsých otrub
al. 8-—až ——, 1kg. másla čerstvého sk 1-— až 1.10,
1 bg másla přovařeného si. — — až — —, 1 kg. cáčla ve
Hřovéhosl. —80 aš ——, 1 bg. tvarobu 16—16 br,
1 vejee 2 kr., 1. boktolitr cibule al. 1-——až 1-10,
1 kopa různé soloniny s). —50 vž 90. — Je týhudní
a objlní trh dne 47. břesne 1807 odbýraný, přivaleno
bylo: hektolitrů pšenice 689, žita 320 jebmono — 846,
ovsa 574, prosa 7.

V Králové Dvoře n. L. dno $7. března 1897,
pbenice 5.—5.05, žito 5-15 —6-75, ječmen 460—6 —:
ores 195—8-40, hrách 8.—9-—, čočka 8 —-1360,
vikov 6-77—790, jábly 8-—16.50, kroepy 8 ——13.—,
brambory 2-10—3-3U, vejce (kopa) 1:10—1-20, máslo
1.10—1.30, traroh 12 —14, mase hovězí 64 Lr., maso
telecí 60 br., maso vepbové 72 kr., maso ckogové 60 kr.,
seme 3.—3.50, sláma 1:40 —1-60.

©

Veledůstojnému duchovenstvu|

Dvě sochy dřevěné
Pennu Marii Loordskou a Neposkvrněné Podetí,
každou 1 m. 45 om. vysokoa čisté práce poly
ohromované za nenu velmi mírnou (po 80 zl )nabísí

Jan ER.Volf,
sochařa malíř v Rovném pošta Dobré

u Dobrušky, Čechy. 
Ukéskou mohn posloutiti fotografiomi obou.aaařař

.

l plátna a veškeré druhy tkaleovského zboží
| jako:ručníky, šátky, ubru= f
'' sy, pokrývky na postele, |i

hamany at. d.
v cenách nejlevnějších nabízí

vyrábitei

Karel Tauchman,
| starosta v Studenci u Jilemnice.|

OM“Vzorkyftranko.ij
l +DĚDr

A]

Adresa pro telegramy:Vápenka, Chrudim.



© Praktické
levné a nejjrvantivější

jsou korkové voskované :

KOBERCE.
VnejlepšíjakoatiméJediněnasklacě.

V. J. ŠPALEK

Úrocné slromky
4000 kusů, vysokokmenné jabloně 40—50 kr., ma
linové bolovouské nejlepší a nejdražší jablko vůbee
60 kr., brušky 60 kr., krsky jabloné 40—650 kr..
malinové holovouské 60 kr. za kus prodá Jeceťf

odporačujesvůjatelierkprovedenívšechde- kotě | v Hiradot Králové. (8)

korstivních . MONONONONÍNANANANOGlamine | | smo /
maleb kostelů | Umělocký| OZARLNÉU | rníky azáky

přitrvanlivémalířskétechnice. ZAVOCÍ rány ra otroky +Bee nejmodernějšíchvasrů ne:Provádím malby od jednoduchého aš do vě černéa temadmodré,ho- bísí levně| (58),
uměleckéhospracování,restanrajistaré malby pro | dísí so též m tatáry, | Amt Chaloupocký,
nástěnná,jakoži olejomalbyna plátněama- malbu pe om. K mech.tov.výr.mákrěníkůasáztče
ji obrazynové (0 DASKLO|,mokne M kk one:

-Návrhy ve plohu stavby kostela se na druhé A dělaly, roka, ve velikém i malém.
Ď Karen iz or|mírných oenéch se ma po

žádání k nablédnutí fraako |.

datu Brno. |sašiva. — Aa všťívay
Kol tání Odbor „řáred Prvníčeskýzasíl.závod od60ks fůsnabízír. v

» chrámových. : Tm 24:

jektání, šoptání,obrastámí,přeskekovánía hnhlání Bodmkrátprvními Bd. Doskočila : Biskapskáknihtiskáraavůbec každou vadu v řeči odstraňaje se zdarem cenamivyznam. v Choenl v Eraáci Králové.
a sárukou bez léků a přístrojů FR. FIBINGER, “ Rospočty,náčrtkyatd.
první český spisovatel a vědátor v Praze, Tábor- E 0 bn = Jakož1veškerérady | |

ská ulicečís.1826—II.Dobacvičebuttrvá oby-| "0odbornésdarma. E ý Jj K2 večejně 6 neděl a jest již pacientovi možno bned k s Ná M K o“ KPALA BNOANAOO|
UKVWA

po prvpím cvičení pěkně mluvit a číst. Předsta
vení pácienta žádoucno. Pacienti obdrží u mne "gmp“Zlaté aotříbradklenoty| "€e

celé PotBn Napponnů se žádá známka. Dá- , :my cvičí též dáma. Písemnéléčení nemožné. Vy

svědčenía díkůvzdáníporuce.KonsultaceNM o——— Ne) i] I] : VÁCLAV S0L,Gplatná. Za odporučení se žádá..Brožurka tištěná brněnská, francousz- c 77784 JE
je u mne za 1 zl. k dostání. Žádná redimna| ská,anglickáa kam- zlatník a střibrník, |
nemá postrádati k docílení ávné vyslovnosti u | poleckákoupíme uejlevnéji s přísežný soudní znalec a odhadoe
dítek hořejšíbrožurky, zvlášť pro tyto se- jen u firmy© (A4) 0 add Králové

,

(sv -Jánské náměstí číslo 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu -hojně záso- ($
bený sklad klenotů, zlatých, stříbrných ajr
pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní z nového a čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky I. jakosti ; dále pendlové hodi
ny a budíky různých druhů se zárukou I—

František Mettal,
velkoobchod sukny v Li

berci, Výdeňská ul. č. 13.

SRB“P. T. pp. mistrům krej
| "kým sasýlám skrostné a

bohaté vzorníky. "M

stavenajesta ku sdraví slouží.Jem tem, ltterý
koktáním dříve postíšem byl, může ka
ždéhe vyléčit. | (86)

X
Aiudnkrvrným

v tisloř přípedech e úspě
chem překvapujícím

Osrědčená pravá vlnatý výběr všeho u né

R ra askladnábytku nKOVYR

.s

TTTVTon0

| ý
1. roků za ceny levnější neš všude jinde.|

K | SKUERSKÍ Václav Karas Velkeréaž dvě ztolmoLmalee, v Praze, Objednávkya oo říjímajía sbotovují, (£
o Va 9 ga speciality (my též ve vá správky hodinek se vyřizují.emo „ VÍBOmero“,, še za levné oeny. (18)

lač“ s „Bielko“ kuskou(25) ©w Mradoi Králové
Staré skvosty se kupují a ryměňají.

OKI
K jarnímu a stavebnímu období

doporučuje velectěnému obecenatru svůj hojně zásobený. sklad

a

S Svatojánskénáměstí čislo 87. co a r dopora-| |:: „i
Skladytabulovéhboa dutéboakla,porcelá Doporučení AAA,Ei i A*předních lékař

ských auterit
Nejvytší vyznamení:

zlatá medaiile ne natse.
nee. lékárnické | výstavě

Komuskutečného a do

nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

Čenníkya nákresynapožádánífrko.JOĎ

dagrafotpříst by U = 4: boonílení a Posdnísenívlastnívýroby, neb posíleníjest zapotřebí| OGmMmentových a betonových

orate Y hore výběru. Závod školkářský Podtejvevlastním:zájmo výrobků vý— o cenník.=Novinka:zrcad ruční
zásobní s měněnímdeskbossáčků a vFPamětníku jako:veškeré druhy dlažic, kryaioh ploten na

Přis , hradební zdě, kominy a pilíře,žlaby do ohlévů
troje a potřeby pre Roentge- u Chlumce. Vác av K aras a koniren, žlábky k odváděnívod, polní můsty X papreky. Stro J| ky a podzemní kanály, kruhovéi vejčité,roury

(40) Optické a technické přístroje my . ovocné, křoví,| různých rozměrů, schody, skruže pro studně,

odporučaje hlob, agát, růže, lesní VPraza, 367-1, venýře, o pomalky, Peuvodenýchbrobů aohodníků jakož i jiných zde neuvedených a do tohoto

TOM ÁŠ LOUKOT » sadba, maoho ovooných| velkoobchod a vínem,| obsru spadajícíchpředanětůmémstálev hojnézásoběa
A, | novinekatd. (37) (ek zemským soudem výběruna :kledě. 4. * 2.. 9 Í

první odborný T oz UParaše ordinandova „ © Cexník na pošádání nstanovený znalec v 0- Dálesi dovolujiApoo nevývoz Štěršeu pro silnice,
„> Založenoroku 1874. „u + sdarma. ra vinném. Na pošádánízašlu cenníky,jakoži rozpočtyzdarma. (

Politické družstvo tiskové
v Hradcel Králové

právě vydalo tiskem bisk. knihtiskárny:

| Obrázky ze smíšené osady
katolickému lidu na osadách smíšených

napsal
František Mimra..

| V rouše zábavných obrázků ze skutečného ži
| vota katolického «bkta v osadách nábošensky |

oníšenýc líčí spisovatel a jasnými důkasypředkládázáhubnostsmíšených sňatků,
Stran.168, 80. Cena 43 Ib.

bodnáv (imáPolitické družstvo tiskové
ibol. Rufktiskárnav hradci Králové.

(46)

4

V HRADCI KRÁLOVÉ

na náměstí | (24) je
dodává každé množství nosičů
(travera) ihned ze skladu, který se
malézá na Prašakém Předměstí, dále
nabízí se svého skladu na náměstí

| č. 189 klešťové železo, drátěnky,
veškeré kevání a nástroje, barvy,
fermeže, karbolín, cement, ku
ohyňské nádobí atd. Vše v dobré

“ jakosti a v cosnáchnejlevnějších.

Půjčovnapie, planine harmonií

Frd, Knepr v Hradci Králová č, 117
nabízí

(své nové nástroje za měs. nájemné
MY“od 2.51.výše."UN



—

Závod založen r. 3849.

——————- Ruský salám
mejvýtečnější lehůdko zl. 1-80.

Ruský stepní sýr
neobmezeně trvani

pravý al. 1.20, 36

Českoupaprikuzaručeně čistou zl. —
te kio, při 5 bilo ako.
Překupňíbům zvláštní ceny.

Těšla,
Slezsko.

K ( oddělení. Podpo
Tujtebratrský průmysl!

PBA1-00BPO

OOO00 Založenrokuises.O00006
JOSEF JEŘÁBEK,

prvnímodníobchodMŽ
VHRADOI KRÁLOVÉ.

Velectěným dámám '
K nastávajícímu období bodu zásoben

těmi nejnovějšími a

Jejeletastnějšímí 1- | OZADKRAKÝMÍ

novinkami
vlnénými 5 hedvábnými,

tudíž žádám zdvořile, by se ctěné dámy
při jarním a letoím nákupu na moji
fÚrmulaskavě obiátiti ráčili.

Zároveň upozorňuji, že na požádání
Jsou a mne též jednotlivé šaty k dostání.

7. V dokonalé úctě
J. Jeřábek.

Též dovoluji si upozorniti P. T. pány
na bílé prádlo, které dle míry ae zho
tovuje od oejosvědčenější prašské svě
tové firmy.

oO Vzorkyna požádánívyplacené O0

laru.OO00

"071PIEOORNT©VOJEDOMFDÉUYZP0LČT0

Velkývýběrvšechdruhůhodréb.avlněnýchšátkůBah

D000

pozlacovačeký

Vstup každému volný.

7

Zboží nejdůkladnější.

Stromy.
ovocné i okrasné, zákrsky, keře

všech druhů.

««Hloh >
K na ploty.

we Růže us
a rostliny letní do zahrad, nabízí

za ceny levné

František Valeš,
obchodní zahradník v Hradci Kralové,

[ennik PN požádání[nnke.) (27)WE-Kdobě-Z-O
velikonoční

dovoluji ei notivě doporačiti

Boží hroby se slobemkostelůsouhlasné.K říže

vé cesty vreliefa řezané neb lité, polychromované
na z'acené půdě v slohových rámcích. Sochy

„Vskříšení“.
Fotografie a nákresy jsou k dlepoeici.

V hluboké úctě «ddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řesbářský a sochařskýv Praze.
Písárna a dfloy na Letné 612—VII. Sklad Eliš.čina třída č. 21

see Syrečkyolomoucké, "
ovětesnámé, pikentní chuti, kterým se žádné jiné nevy
rovnají, nabísim samíraých oen. Bkilovou asi bedníčku,
obsahující všecky drohy na zkouška, odešlu pro'i před+m
saeleným 1sl. 80 kr. poštou. — Olomrnoké syrečky
prodávají se © cizině jake d-likatesc! Adresa: : (48)

EX.V. Dvořák Olomouo,
| poštovní přibrádka.

Spolehlivá:
SEMENA R

vojtššky (Iwcinky), travní, krmné řepy a |
levněpabízí (28)

J. V. Dvořáček v Hradci Králové č. 167.
24 druhů květinových semen.
56 drubů zeleninových semen

ŘB> Oenník na požádání frasko.

DOLaŤSké peco
na topení hnědým uhlím

vyrábí
továrna na stroje a slévárna že'oza

Josefa Horáka
v Leomalci nad Popelkou.

ooldní osvědčené Úoallní proslÁsdky
Jilkeve tekuté mýdlo „Ozonol“. Tezuté mrýdic

jest dle výroků autorit jediné správné kupotřebení, en pev
ná mýdla zhusta sádrou a pod. plněná jsou. Pro docílení
zdravé barvy obličeje a bílých jemných rukou jediný 50
Hdní prostředek za který se račí. Láhev 50 kr.

Jikův zubní „prášek „Ozonol“ Každýsvědomitýlékař dosvědčí, žc prášek a ne psma neb krém na čistění
zubů patří. Jíltův prášek zamezuje viklání, kažení se zubů
a každý zápach z úst. Krsbička 30 kr.

Mikova zubní voda „Ozonol“ na vyplachování
úst obschuje jen sílící součástky a jest lučebnicky nejdoko
nalejší přípravek. Léher 50 kr.

Jilkova žloutková mýdla nejnovější vynález v
oboru kosmetiky, jsou ze žloutků vyráběná a krášlící pro
středky prvního stupné. Obyčejná mý lia obsahují vždy ží
reviny, které pleť zarudlou a drsnou čipí. Proto odporuču

Kus 13
a 30 kr.

? Jilkův klentkový krém používá inteligence dém,
které si jemnou plef bez vrásek až do vysokého věku
zachovati aneb všechny nečistoty pleti, pihy, jizvy, opel
slunce odstraniti chtějí. Jílkov žloutkový krém jest však
nejen pro pleť a ruce nýbrž i výtečný prostředek proti lu
pům, k vypad vání vlasů, činí vlas hebký a lesklý, sílí ko
řen vlasů a podporuje vzrůst, v kterýchž účincích můj
vynález pravou sensaci vzbudil. Jilkův žloutkový krém vy
nahradí všechny jiné prostředky pro pleť, ruce, vlasy, mý
dl> vyjímajíc a jest tely v upotřebení nejlacinější. Velký
kbelík zl. 150. Jilkovy výrobky jsou k dostání ve všech

obchodech.Kdežádnýne továrnapřímoa při0bjednávkách přes 10 zl. fra pročež se objednávky pro
více osob najednou odporučují.

Dámy! Vlastenky! Žádejte pro Váš toaletní stůl vý
slovně Jílkovy přípravky a nenech e si cizác.ý dikvár pod
strčit, který obecenstvu drzou rexiemou vroucuje. Ve Vašem
vlastním prospěchu tak činíte, a mimo to tu výhodu máte,
ž: každému Jítkovu preparátu kupon přiléhá, proti které

obecenstvu udílí. Jílek sná zásluku, že spracováňím žloutků
pro xosmetické přípravky rolnictvu nový odbyt jeho výrobků,
vajec, otevřel a povinmostí každého je t tedy továrnu v její
snaze, dobře činit podporovati. (55)

Cestující solidní, dobře zavedení páni se přijmou.

Carolus Jilek, Těšín, Rak Slezsko
Továrna cb :micko techn. výrobků a zboží Voňavzářského



Největší VĚŽ závod,

firmy

v Hradol Král. |
Hotové oděvy všeho druhu pro jarní a

josčky

sl. 1-90, obě fra

Budky pro špačky |
[a ufkory, bedničky, obav
nické třísky a pod. dodá
nejlépe Tarní píla v ROž
mitéle.

a letní: období

(19)

Právě vyšel časový spisek

Prámnípřítel pro Každého
Účelem apisku tohoto jest podsti nejpotřebnější pokyny
© vsory písemností, týkojící ne především záležitostí
právních,jež levně a bez advokáta sl

může. Cena poštou 65 kr. Na sbladě v kaž
dém knihkupectví a zejmésa u nakladatele (86)

EMILA ŠOLCOEVTELÓOL

[JAN HORÁK
soukeník

W BYOHNOVÉ n. K.
ORD>nabízína dobu jarní

čistěvlněné látky m
A

Ročteš učiniti jen malou objednávku
na shoušku/

PW“ Vzorkymapožádání zašlufraako. "UB

Děluje všem svýr milým velodůstojsým a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
aby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuj. vědy
vzornou, poctivou obsluhu. (16)

Brambory k sázeníl
„Obrovský modrý brambor“

Nať tohoto drubu jest 'vílná a zelená aš do nej
posdnější sklisně. — Brambor t-nto hodí se i pro nejtěští
půdy, aniž by nákaze pedlehl; jest dobré chuti e úploě

hniloby prostý. — Úrodnost jeho pedostišená, tak že jej
žádný jiný druh nepředstihne. — Sklizeň na jednom kore'
poremků po ječmeni 140 hektolitrů sdravých krásných
semáků — FHrodávámpokad sásobestačíhektolitrza3 sl

FRANTIŠEK DUDEK,
rolník v Libunl, č. 50. (53)

Dětské vozíky
od 4 zi. 20 kr. výše

v nejeleg.ntnějším provedení jakož i vešker“

zboží košíkářské

j“ Ďernýa syn v M.Kostomlatechu Nymburka.
Cenntky ilustrované na požádání.

0 TTTŤUUUVUV

ábyte důkladně

pracovaný

doporučuje (42)

Malíř a SYŠZE pozlacovně

JBARTA
V RYCHNOVÉ N. KEN.

— Bavlíčkova ulice č. 197.

AA, doporačeje se P. T. kočžstvu apatro- Anátoím úřadům

Í n pozlacováníoltářů nát
a veškerých potřeb kostelních.

Mimo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

Veškeré zakázky vyřizují 6e vkusné tr

vale a levně. na)1+so ("c
a »

Knížecíarcibiskupokéhutní správav
Rebmitále (s Příbrami) odporučujs své výrobky (58)

litých křížů.
O+9000000000000000000

W- SVŮJ K SVÉMU!-iy

To nejnovější
jakož i veškeré drauby bladkých sukeo ku

všem účelům
v obvovském výběru

doporučuje

V.J.ŠPALEK
tovární sklad suken,

umělé tkaloovství a vlastní vyroba
podšivek (22)

v Hradci Králové.
VWzerkyua požádhní Iratko. Preocim

jen ©udání druhu a kjakémuúčelu.0000000000000000000000000

M- PEVNÉCENY.UW
+0 O000000000000000000)

+.0000000000000000000000000000)

O0000

Tato znamenitá novinka zaslónží zvláštnínější neš známé „šestitýdenní“ tak žeze
borné chutí; natě nízké. Jest to najlepěl

100kg. za zl. 10,50kg. za sl.
=

i

- ADOLF BERNARD,
Josef Uzel, | (50) BS"obchodnítabradníkvo Slaném.a,

Praha,Spálenáulicečís.26.POE C E O EKK

Šetěněnívyvyněloz
3 8 ko výhradněpririlelam

pro universální chránící prostředek

proti pocení aohou.
: Jediné nosení mých patestovaných z dobré kůše

ho od nepije.
ného pócení mohou, aletéž i od|

bolostných oznobenin
a kuřích ok

scelaosvobozuje.ní my ada jahodnnáved“osobní

Josef Hanzlilk,
Vídeň XVII,Weisegaasa 2.

a
vlněných látek

Z Šlatéověl viny

deperucha jarní obleky,haveleky akostolná
sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod coukonický v Numpolsi.

Vysnamenán na zemské jatilejní výstaré v Praze stříbe

zbedelí obchodní komory živnostenské, © Plovdjvů ctát. medailí broas.

| zorky zdarma atranke.

tet [ARMONIA
Mvšech soustav a každé velikneti, též M

ů Přestavby a opravy varhan oo nejso| lidněji a vcenách nejmírnějších

| Jan Tuček

| | Cenníky a prospe E požádání oder(11) ma a
WB*Zárukapětiletá.—

KupujteOdnýt, non SRNÍSODY
-2% Pravá €u-.

SMY“1 Mrza 28, 30, 46, 50, 60 a80 kr.--GN
doporučaje (32)

obonod vínem 

známých ranních bramborů. Prodávám



Roxzmanitosti.

31).„Ubýváním analfabetů, slo
«* Konečný tramf, kterého užívají liberálové

na obkájení moderní školy. Je to pravda? Proč
tedy staví se nové žaláře, polepšovny, donucovací
pracovny? Pro koho? Pro úředníky a jiné zří
sence, abyse jim opatřilo místo? „Ale statistika
ťb tyrdí.“ Dejme toma, že to je pravda — ač ti,
kteří zmíněného důvodu ažívají, z pravidla 90 spo
kojují všeobecným typsemím, čísla neuvádějíce. Ale
dejme tomu, věříme. Co dokazoje zmíněný výrok
jehož iposlaneoPacákvesněmuŘšil

Nie Nebot správně tvrzení to má zníti: „Ubývá
ním analfabetů,ubývá i početodsouzených
zločinců“ A to, sedláče, je něco docela jiného.
Zločiny u nás napořád přiděleny jsou porotám.
A jak to u porot chodí, známo 12denních listů
dostatek. Kdyš porota propustí vražednici dítka,
milionového defraudasta a t. d. ubývá sice sločinů
s'atisticky, ale nikoli ve skutečnosti. A proto na

i tyrsení dra Pacáká, stavíme své tvrzení:
Ubýváním analfabetů, ubývá právního vědomí na
Jedné, ale přibývá rafinovanosti na druhé straně.
A není divu. Neboťodkad čerpá průměrný čtenář
svoji duševní stravu? Zčasopisů špatných.

(21) Málo vyrostl.Tragická vina mnohých
lidí záleží v tom, še málo vyrostli. Jako malé děti
výlézají na stoličky, židle a p.. natahují ruce a
volají : „Keukejte, to jsem veliký !“ Jenom že někdy
má stolička spakřenou nohu a neštěstí bývá hotovo.
Podobný ceud zdá se, že stíhá dra Pippicha. Ka
riéru svou započal jako zástupce okolních velko
etatkářů — Ovšem jenom jako právní zástapce.
Na lo pod segidou drá Riegra vstoupil do snému

jekošto staročeský pomanen. Bylo to na sklonkustaročeské. mlavilo se něco o jeho spo
jen. a realisty. Avšakbalon těchto byl tak malý,

že stačil lodva pro Masaryka a jeho nejdůvěrnější
přátely — na přítěž nebylo místa. V této nouzi
vzpoměl si dr. Pippich — který v ptázných chví
M. se zabývá také politi jinak je básníkem
— 90jednoz četl v „Nár. Lieiech“ o Bismarkori:
še míval v obmi drě i tři želízka. A jelikož v po
lítice plagiat není hříchom,s chutí dal se za osvěd
čeným vsorem: „NaPuši“ podporoval pokrokářské
noviny, * „Sokolovně“ lehtal socialní demokraty,
předsoudy hájil belveteké pastory a „na Kopečku“
učil chrudimské mladočechy deklamovat a spole
Čensky vystapovat. A ejhle! Zdařilo se! Pau dr.
Pippich se dostal do eměmu jakošto liberální po
slanec, kde mu přidělen úkol ex offo zás
moderní školy. Proč to povídáme čtenářům „Ob
Bovy?“ Proto. Otevírá se jaro, a tu je dost možno,
še p. doktor, který je mimochodem řečeno také
dethetik, chtěje se pokochati krásnou vyblídkou,
vystoupí na svatovítskou věž, odkud je viděti da
Jeko, mnobem dále, nežli s liberální etoličky »na

" Kopečku“, která prý už je takó hodně zpukřelá.
Kdyby pak následkem této vyblídky se někdy dr.
Pippich u nich ucházel o mandát, aby si nemyslili,
že je v politice nováčkem. .

Ň.FEUILLETO
WUlunoce. z minulosti.

I.
Stavové čeští podpichování byli z Francie,

2 Německa i Savojska k odboji proti Habsburkům.
Nemohouce udati pravých záměrů, mosili

se stavové chytati námitek, z nichž nejvhodnější
byla nepatrná záležitost broumovská a hrobská.
V obou místech bránila se strana katolická a nej
více vrchoosti postavení nových kostelů prote
stantských. V našich dobách nábožensky lhostej
ných, zdá se tento odpor býti přehnaným. Ale
porovnáme-li houževnatost a nevoli, s jakou se
činí nyní překážky stavbé cizojazyčných škol, po
rosumíme lépe i arcibiskupovi i opatovi v Brou
mově. Ostatně sami defensoři nepovažovali tyto

záležitosti za palčivé a protestantské právo za
určité, neboť r.1010 neodvolávali se na majestát,
nýbrž prosili císaře, aby stavbu obou kostelů
dovolil (Tomek. Děje král. českého 329.) Teprve
později, když nebylo jiných pro veřejnost vhod
ných záminek, chopili se této věci a zvláště Thurn
to byl, jenž se ji ujímal, chtěje »utvořiti nevy

loitelncu propast mezi královstvím a králeme,
emto plán dle vlastních slov léta uvažoval, če

kaje na příležitost, až by jej někdo skousl«. Aby
této příležitosti dosáhl, staral se o případ v Hro
bech a Broumově. oedal mu usnouti, aby jim
pány a rytíře v Čechách vědy více rozčiloval a
teké lid nekatolický v Praze s sebou strhle. (Onno
Klopp 253.) Podařilo se mu to tak dalece, že s
T. 1618 stavové proti vůli císařově sjeli do kol
leje Karlovy, aby protestovali proti »porušení:
majestátu. Nepříznivé odpovědi užil Thurn, aby
s několika zasvécenými (Václ. z Roupova, Kolon
na z Felsu, Budovec, dva Kynští a dva z Říčan)
strhl ke skutku stejného dosahu jako nerozvážnosti,
k vražednému atentátu na král. místodržící. Stalo
se 23. května 1618. Podkop vybuchl, ale poško
dil nejvíce strůjce svoje.

Průběh jest známý. Stavové ařídili ibned
vláda 30. direktorů a jali se zbrojiti. Jak bez

— — 1 V pohorském, okres
ním dete Hee nedáte požehnánona ši
dovské továrny a proto také semeništěm židovské
sociainí demokracie, bylo zvláště zuřivě od pla
cených agentů židovských agitováno. Nebylo fak
ticky ani té nejmenší dírky v našich horách, kam
by tito agitatořinovlezli.Slibovalikaždémua nej
méně 20 korců polí, zrušení daní, vojska, školního
plastu a Bůb sám ví všecko co — slibovali, že
spadnou břicha páterům a kantorům, za toalo, že
narostou jim, tkalcům, protože teď nebudou dělat
víe, jako 5 hodiny denně, ale za to budou mít
kolikeré víno a nejméně ne čtvero pečeně. A proto
nedivme se, Ze naše horské děti, tomu balamucení

šly na lep, tu a tam volily socína. Duchovnísprávav městě H.vidouc, jak tito židovští provokatéři
balamutí lid, ustanovila se na tom, aby se konala

p přifařených obcích křesí. ovičení, v nichž byjd poučen byl o zhoubnosti a -nesmyslnosti zásad
socialistických. První cvičení konalo se v přifa
řené obci S. a předmětem jeho učinil dachovní
důkaz, že nemůže společnost lidská blabobytu do
síci bez náboženství, bez stálého manželství a bez
soukromého majetku. Ale toto cvičení nešlo pod
vousy panu starostovi V., který takto před panem
Adlerem a tutti guanti jest velikým demokratem
a také pokrokářem a když u něho četník na ob
chůzce se stavil, udal svého duchovního, že prý
místo křesťanského cvičení měl voličskou scbůzi.
Pan četník ovšem si hned udání notiroval, zavolal
některé osoby, které při cvičení byly přítomny,
vyptal se jích a učinil na kaplana trestní ozná
mení. A tak milý kněz, který tu vystoupil, jako
obhájce dosud stávající občanského pořádku,
který ta vystoupil jako pastýř, aby na cestu mrav
nicb zásad zbloudilé ovečky přivedl, ocitl se ve
vyšetřování, a dojista, kdyby nebyl ve svém cvi
čení stál přesně na stanoviska náboženském, byl
by potrestán. Žádají sociální demokraté volnost
slova, volnost sbromážďování atd., ale sotva by
někdo, jen trochu volnosti slova užíti chtěl, a jim
přišlápnouti kaří oko — juž jako jejich phánové
dbávají se do úzkostlivého ječení a vřeštění „aj —
vaj — policajl“ Ostatně divíme se, že v kraji

č Adámkově udán byl od četníka duchovní
olický proto, že konal totéž, co učiniti povašo

valo za svou povinaost také c. k. okresní hejt
manství v Novém Bydžově, které rovněž varovalo
své příslušníky před agitačními klamy socialistů.
Daleko to došlo s volností slova ze nynější svo
bodomyslné vlády v národě, kdyš knězise ukládá
i na kazatelně náhubek a když slaví se pod kon
trola veřejné policie. Poznali jsme jaké roz
ličné řeči se po osadách rosnášejí, když osoby,
kterých se četník na jejich duchovního vyptává,
potom si v sousedském klepu s tajaplnou tváří
sdělují, že po knězi šel četník! Na jednom
okresu vyzývají 60 rozšafní, aby hleděli pobloudilé
spoluobčany poučovati a blouznivé socialistické zá
sady vyvraceti a oa jiném pro tuto vče — jsou
rozšafní občané k soudu potahování. A tak skoro
spasitelné jest ono přísloví: „sedere post forma
cem et habere cuwm omnibus pacem! „A ono to
ee

blavě si počínali, jest viděti z toho, že jim ani
nepřipadlo, že by měli direktoři míti nějakého
předsedu a nechali celý sbor úplně rovnoprávný
a tím vystavený všemožným sporům. Teprvé po
zději byl za předsedu zvolen Václav z Roupova.
Zatím co stavové o překot zbrojili, chtěl císař
vyjednávati, protože rádce jeho kardinál Khlesl se
obával, že by v příbězích válečných ztratil mnoho
ze svého vlivu. Ale mírnost císařova nenabyla u
osob v direktoriu rozhodujících nijakého sluchu
a jeho patenty byly krátce zabaveny a přikročeno
k důrazným krokům proti císařským věrným,

Tburn oblehl Budějovice, zmocniv se dříve
Krumlova pouhou hrozbou. Tato událost spolu
s nesnázemi ve Slezsku, Lužicích a Horních Ra
kousích pohnula Ferdinanda k rozhodnému kroku.
Zajal Khlesla a internoval bo.na Ambrasu v Ty
rolsku 'a tím rázem nabyla na císařském dvoře
převaby strana válečná. Ale štěstí přálo povstalým
stavům. Císařský generál Dampierre 8 10.000 muži
do Čech poslaný musil po porážkách u Čáslové
a Lomnice vrátiti se do Rakous a když se sesí
lená armáda císařská pod vedením Boguoye vrá
tila do Čech, připravil jí Tbura novou porážku
u Lomnice a přinutil jí zavříti se v Budějovicích.
Zatím dorazilo do Čechtaké vojsko vedené Arno
štem hrabětem z Mansfelda, jež vydržoval tajné
Karel Emmanuel Savojský, a kterým se chlubil
před direktory falcský Bedřich. Mansfeld oblehl a
dobyl Plzně. Tehdy stálo povstání na vrcholu
moci a lesku. Ale lesk tento neměl trvání, poně
vadž uvnitř povstání byla samá hniloba a k tomu
štěstí odvrátilo se od jejich praporů. Vojsko sta
vovské pozbylo ku př. za jedinou zimu 1618—19
as 8000 mužů, t. j. dvě třetiny síly. Stavové byli
zrovna tak slabí, jako Buguoy.

A v této kritické chvíli zemřel Matyáš 20.
března 1619. Váhavý, nerozhodný panovník byl
vystřídán energickým ale přece rozvážným Ferdi
nandem, jenž ihned poslal do Čech revers velice
příznivý. Ale direktoři byli již cele v rukou felce
ských a poslali revers zpět, ani bo nerozpečetivše,
Bůb sám ví, nač spoléhali. Sněm, nedávno před
tím uzavřený, povolil sice hotovost i berně na
zaplacení žoldu, ale direktoři mohti věděti, zač

potom dopadne jako v Maďarii, epolknou nás ži
dáci i s trepkami.

„Tmářství“ cirkve katolické. „Osvěta“
uvádí několik „pádných“ důkazů z Urmanovy
kaihy, že katolické náboženství šíří tmu. K náble
da tomu nepřišla „Osvěta“ obsahem dogmatiky
katolické, nýbrž obsahem soukromé knihy, která
obsahuje výčet neobačejných zázraků. Každé školní
dítě ví, že učení €irkevníjest obsaženo v kate
chismu a ne v soukromé nábožonské četbě, která
moohdy vypravuje o životé svatých i nezaračené
zprávy. Ale ani tohoto skrovného ponětí o kato
lickém učení nemá redakce „Osvěty“ a přece
vzdor všemu dušování, že proti svobodě nábožen
ské není, opovažuje se stále náboženství katolické
papadati. takovou noznalostí setkáváme se u
„Osvěty“ každou chvíli, takže s ní boj stává se
nemožným. Vždyť, dle přísloví starých, proti hlou

osti i bohové marně prý bojují. Nebudeme pou
ovati „Osvéty“ o tom, co má dobře znáti, chceli

vůbec nějaké vývody činiti, ale naší veřejnosti
uvedeme několik nahodilých důkazů o té „temno
tě“ katolíků. Na nás volá se stále tmáři, spáteč
níci, zatemněnci atd., a hle, co vykonala církev
jit v „temném“ středověku. Ze řádu benediktim
ského vyšlo na 16.000 spisovatelů, a jesuité čítají
jich z té doby na 12 tislc; papeži byli podporo
váni nejznamenitější tehdejší umělci: Loonardo
da Vinci (+ 1519), Raffael (+ 1520), Michael An
gelo (+ 1564), Corregio (+ 1534), Canova atd.
Diakon Flavio Gioja objevil kol roku 1300 mag
net a kompas; domicikán Spina okuláry; mnich
Vít z Arezza nalezl stupnici hudební a barmosfi;
jesuita Kirchner zapalovací zrcadlo r. 1646: ka
novník Koperník objevil systém světový r. 1607;
jesuita Cavaliere r. 1647 mnohobarovnost světelnou ;
benediktin Pontine methodu vyačovati hluchoněmé;
jesuita Lana methodu čtení pro slepé; jesuita
Seccbi stal se slavným svými výzkumy Da slunci.
A což kdybychom uvedli nejnovější „tmáře“, kteří
na poli osvěty a pokroku zaujímají čelná posta
vení. Vidno tudíš, že církev není nepřítelkyní po
kroku a osvěty, ani nepřítelkyní svobody, nýbrž
pouze nepřítelkyní zneužívání svobody.

K opravě (P) p. V. Uhra učitele ma
tióné školy v Nemajově, dochází nás zpráva
od bodnověrného svědka a člena hospodářského
spolku královédvorského. Jest pravda, še p.Václav
Uher, očitel matičné školy v Nemajově u Třemešné,
ve sohůzi hospodářského spolku due 17. ledna t.
r. konané učinil návrh, aby spolek odebíral listy
radikálního obsahu „Osvěta lida“, „Lid“ a „Ruch“.
Když proti návrhu tomu ozvali se ve schůzi rol
nici, že listy ty nejsou pro rolaíky a že spolek
odebírá v několika výtiecích hospodářský list
„Obzor“, padl návrh p. Ubra. S tím se p. učitel
matičné školy nespokojil, sašel si do schůze tébož
hospodářského spolku do obce Verdeka a opětoval
tu dne 2. února t. r. svůj návrh, aby hospodářský
spolek odebíral poučné (!) listy „Lid“ a „Rach“.
— Agitací také docílil, že výbor hospodářského
spolku listy ty odebírá protivůli mnoha členův.
Zatímný učitel české školy matičné vnucuje rol

obé stojí. Snad se těšili, že Thurnův plán změní
vše v rozhodný prospěch povstání. Thurn totiž
zamýšlel a také provedl vpád do Moravy a před
Vídeň. V Brně strana revoluční přidala se k němu,
strhla nerozhodné za sebou a rozhodnějším (Karlu Ž.)
pohrozila osudem místodržících. Z Moravy vydal
se Thurn před Vídeň, doufaje. že mu protestanté
městské brány otevrou. Sklamol se. Ztrativ drabně
času přeji Vídni marně, musel konečně na rozkaz
direktorů zpět. "Tento konec výpravy měl horší
mravní následky než ztracená bitva. S takovými
nadějemi poblíželi nepřátelé Habsburků na tuto
výpravu a byli sklamáni. A podivno, Buguoy st
z této výpravy ničeho nedělal. Věděl jak dopadne?
Věděl o zradě ve vojště stavovském ?

Zatím se Buguoyovi podařil prazvláštní kou
sek. Před očima Hohenlohovýma vytáhl z Budě
jovic a zaměřil k Vitavotýnu. Na cestě zvěděl o
pochodu Mansfeldové, přepadl ho u Záblatí a
zničil celý jeho sbor. Mansfeld s několika jezdci
s bídou se zachránil. Hohenlohe nejen mu nepo
mohl, ale přímo zakázal p. Vchynskému vydati
se s jízdou na bojiště. Následek byl, že celé jižní
Čechy padly v moc císařských, čehož oni užili
měrou vrchovatou přepadením Hluboké, Rožm
berka atd.

V této situaci strojilí se stavové k volbě
krále a provedli ji den před volbou Ferdinanda
zs císaře! Horší doby nemohli zvoliti, Vévoda
savojský, až do té doby hlavní finanční opora
povstání přestal je podporovati, Jan Jiří saský
bledal přátelství s císařem. Smlouva dosavadní
konfederace zemí koruny české s Uhry a Bethle
nem nevyvážila ztráty předešlých spojenců. K tomu
smluvil se Ferdinand s Maxmilisnem bavorským
a potom i s kurfirstem saským o brannou pomoc.
Osud povstání byl spečetěn. Válka změnila se
v couvání vojska Bedřichova, jež bylo tím bezna
dějnější, že je zrychlovala zrada Hohenlohova
jako u Svoješic. Tam o nočním útoku nevěděl
než král, Anbalt a Hohenlohe a přece nalezli cí
sařské připraveny. Král prý se lomu divil převe
lice. (Skála IV. 323.) Není divu Přišla Bílá Hora.UD



aíkům listy, jichž záhubný směr zavrhují i-nej
svobodomyslnější poslanci mladočešti. Vádyt na
voličské achůzi v Litomyšli řekl Dr. Pacák pří
tomnému redaktoru časopisů „Lid“ a „Ruch“.:
„l druhové Vaši od Vás se odtrhli, protože zav
čas poznali,že svojí politikou národ náš vedete

šíří listy, které tak poučují (!) lid, fe mu odpo
ručují teď, aby mlato soudní přísahy a obvyklého

ří tom vsývání Boha v ožívátí vešla přísežná
ormule: „Jestliže nyní lbu, nejsem již slušným

člověkem, a každý může mi to říci du očí“. —
A týš p. učitel měl tolik smělosti a zaslal

právním zástupcem listu Vašemu opravu (!), ve které
ví: „Není pravda, že g. učitel Uher hledí v osa

dáob renkonský i meši rolnictvem šířiti listy„Lid“ a „Ruch“. Není pravda,že byl ve schůzi
hospodářského v Novolesích odbyt a že si počíná
tak, jako by zákony školské pro ného vůbec ne
měly platausti. Naopak jest pravdou, že p. učitel
Uherse všdycky podle zákonůškolskýchchoval“.
Jak se podle zákonů školských choval, svědčí, c
Joni účastnil se v Králové Dvoře schůze sociali
stův a dal se voliti za předsedu a řečníl. Proto
měl u okr. školní rady vyšetřování. [ v Haukorč
domě vykládal ultraradikální svůj program. Jest
toto jednání podle zákonů školských? — Prospívá
to „Ústřední matici školské“ i matičné škole
v Nemajově, když učitel její jest stranníckým agi
tatorem? — Dopisovatel dopisu „Od Nemajora“
setrvává rovněš v celém rozsahu na svém (vrzení.
Dle toho musímese souditi, že „oprava“ zaslaná
nám na základě 6 19. zákona o tisku nespočívá
na pravdě a $© Stejně tak se to má se šetřením,
které zavedla Ú. M.Š. Nechceme a-nebude dělati

polieajíy, pochopojeme také, že pan podučitel
U her, když mu teče voda do bot, se vykrucuje,
ale česká v t má také právo žádati, a
předsednictvo. Ustř.Matice školské s veřejností
českou sdělilo jména těch pánů, kteří celou udá
lost vyšetřovali. :

snova zákona o organisáol řemesel
v Německu. Berlícský „Relchsanzelger“uvěřejňuje
osnovu sákons, kterou se má upraviti stav řemesel
v Němeaku. Osnova jest sdělána dle zásad bývalého
pruského ministra obchodu Berlepsche. Hlavním usta
novením jejím jest, áe řemesla mají býti nadále spo
Jena v nucené pořádky, řemeslnícké výbory a řeme
slnické komory za tím účelem: 1. aby poměry učhů
se upravily, 2. aby ostatní zájmy řemeslnictra byly
hájeny a zvláště aby toto Sylo znenáhla vychováno
k činnosti ve společenstvech 4 3. aby představovaly
zastoupení stavu vůči zákonodárství a správě. Osnova
označuje výslovně, který obor práce dlažno povašovati
sa řemeslo, když neprovozuje se po torárnicku. Vši
ckní femoslníci mají býtí onem nuceni, aby pěl
stoupili k pořádkům dle ona zřízeným, které se
zřídí buď toliko pro stejná nebo pro příbuzná řeme
sla. Osnova neuspokojí v jedné věcí přání řemesel
nictva v Německu, poněvadě se opatrné vyhýbá bla
vnímu jich požadavku, aby pro samostatné vedení
živnosti bylo třeba průkazu způsobilosti.

Eneáš Silvius říkal,že lidé se spletou nejr.
ději do toho, čemu nejméně rozumí. Tak 0e pouští
do řešení nejtěžších sociálních otázek nejvíce sociální
demokraté, kteří při svém prázdném vzdělání s po
vrchní sečtelosti neméně jí rozumí, při „politice u
dšbánku“ věsk celé proudy své „moudromi“ ještě
větším hlupákům — než-lí samí jsou — nalóvají.
Sociální otázka se týká nejen dělníků, nejen menších
živnostníků, řemeslníků a chalapníků, ale celé lidské
společnosti. Dnes pracuje na světě parní síla rovna
jící se aile 1:200 milionů lidí. Všech lidí na světě
jest 1.400 milionů, a tu je pochopitelno, še přes tři
čtvrtiny potřebné pracovní síly nahraženo jest parními
stroji, že tedy pro miliony lidí není práce. Obmeze
ním pracovní doby o 1 neb 2 hodiny, sníšením práce
u 10 na 8 neb na 7 bodio denně se nepomůže. To
nahlížejí dnes všichni rozumní lidé, až na sociálně
demokratické politiky.: Ostatně, na jedné straně jest
přebytek pracovních sil, na druhě straně se jich ale
nedostává, Pracovních sil nedostává se jmenovitě rol
níkům a to především vinou sociálních demokratů,
kteří těžké práci rolnické se vybýbají a bledají si
raději lebkou práci v továrnách a v městech. Šetřit,
utrhnout si uěkterý požitek od huby a ušetřit pár
grošů pro čas nezaměstanosti, choroby a ueschopno
sti k práci, to pánům socialistům také nenapadne.
Oni uejraději, co vydělají, hned projedí a propijí,.a
nadávají pak na ty, kteří žijíce ekromněji, nějaký
ten groš si stranou pro své atáří a své dítky uše
třili. Právě ti největší nespokojenci mají dobré platy,
snimíž by menší úředníci, řemeslníci a rolníci dobře by
vyšli, kdyby je vůbec měli. Aby socialní demokraté tu
blahoslavenouvolnost, rovnostabratrutví usku
tečnili, chtí přivóstí napřed všecky rolníky, šivno
stníkya majetníkyna miísinu—apotomchtí při
pravovat to socialistické nebe již na zemi.

Z Heřmanic n. L. u Jaroměře.(Díkůvzdání
důstojnému panu Edvardu Neumannovi,
faráři v Rohozné.) Pro poutní chrám Páné v Heřma
nicích a. L. u Jaroměře namaloval důstojný Ed
vard Neumann, farář v Rohozné p. Svojanov překrásný
obras ev. Františka z Assisi. Jest to dílo procítěné
abožností a ideální vznešeností, Sv. František, jako
sjev nebeský, vznáší se na oblaku, provázen zname

ním niprý a ehná prani nam lze z ránuvy, světujeho na ouchajícímu.
Noha světce lap zlato astříbro ko sbyiačnosí
světskou. Hlavy koranované přicházejí k němu co sá
stupcové všeho lidstva. Jsou to: „Sv. Ladvík, král

franconsský, v
svatá Klára.

vzdaností odsnaky třetíhořádu pás a škapulíř. Svatý
Ludvík tiskne na srdce koranu trnovon, chce všecky

trampoty světa ochotné nósti, a v při třímejícímtmnečemsvé vládě svěřené ochotně chráhiti. Celý obraz
působí jako vznešený zjev a při tom provedendle zá
zásad čistě církevních a v pravdě nejvýš umě
lecky. Jest invencí vlastní p. faráře Neumanna. Jeli 
koš obras pracoval úplně nezištně, jeme mu velikými
díky zavásáni a vřele jej všem čujeme. Ve
jmenu terciářů: Petr Pavel Polreich, farář v Heřma
nicích n L.

Pravdomluvnosť orgánu Němkyně, o katolí
cích, o spolcích jakoá i straně staročeské jest pověstná.
Orgán tento, kurý promluví pravdu, jen když se smýlí,
zle touží, še prý „Obnova“ eníšila se nedávno za
účelem snížení výsnamu Ččinnesti MUDra. J. Dro
řáka k tendenční (|), neomalené lží (1!![) tvrdíc, še
dr. Dvořák dosud žádného důležitého návrhu neasku
tečnil. A teď aby „N.L.“ nás zdrtily, píší doslovně:

„Aby vzorná pravdomluvnosť orgánu p.piskape Bry
nycha byla přibita, dostečípp. čtenářům „Obnovy“uvésti na pam'ť. de první dvapro České rolnictvo
důledité návrhy dra. Dvořáka o povznesení chovu ho

vězího a vepřového dobytka po celém království českém se provádějí, že na základě návrbu dr Dvořáka
ohledně urychlení provádění projektů regulačních a
melioračních staly se v technické kanceláři rady te
mědělské závažné reformy, že ne základé návrhu téhoš
poslance na zažehnání krise zemědělské svolána bude
zemědělská anketa, a že konečně mímo jiné i v po
sledním neplodném zasedání sněmhovnímpřijaty byly
dra důležité návrhy dra. Dvořáka, a aice ol ledně po
vznesení vývozu dobytkado Německa a zabránění
přenášení nákas s Uher,jakoži v příčinézřízení české
svěrolékařské školy v Prase“ — Když jsme jsme četli
tato polemiku, kterou buď si psal pan dr. Dvořák sám,
anebo kterou si dal sepsati nějakým nešťastným advo
kátem, nemohli jeme se ubrániti úsměva. Pan doktor
Dvořák čítá přece v novinách literární zprávy o pl a
giatech a zná cisí návrhy ©Má tedy nejmenší

právo chlubiti se cizím peřím. Diríme se směosti „N. Listů“, s jakou mohou návrhy o povzbuzení
chovu vepřového a hověsíhodobytka vydávati za du
ševní majetek p. poslance dra. Dvořáka. Vádyť jsou
to staré známé návrhy hraběte Karla Maxe Zadtw:tze
v staré zemědělské radě již dříve usnešené, které pan
posl. dr. Dvořák v pozměněné poněkud formě ponze
opakoval. Zásluhy ohledně těchto návrhů patří — a
s námi muší jtak uznati celý vzdělaný, spravedlivě
myslící svět — hraběti Zedtwitmovi a nikoli p. dru.
Dvořákovi, který původností myšlenek vůbec nevyniká,
ale rád cdříkává, co buď sám od někad vypsal, anebo
co mu vypsali jiní. Žs je p. MDr. Dvořák pilnější
než jiní poslanci, toho mu upfrat nechceme. Co
se urychlení těch regulačních projektů týče, ta
znova opakujeme, áe p. poslanec dr. Drořák nic pod
statného neprovedl. Potvrzuje to sama správu země-|
dělské rudy, dle níž koncem r. 1896 bylo objektů za
měřených a nalezalo se projektů v práci 61. Přihlá
šených,avšak pro nedostatek technických
sil posud nezabraných objektů a nevyřízenýchžádosti
sa práce meliorační bylo na konci r. 1896 109. Tento
nedostatek technických s kalturní technikou obezná
mených sil nevynahradí p. dr. Dvořák vzácnou svbů
osobou i kdyby několik návrhů ještě přidal. (Co ee
pak týče dalších návrhů jeho v „N. L.“ uvedených,
nestal se v praxi dosud fádný skutkem. Vývoz do
bytka do Némecka se nepovznesl přičiněním p. dra.
Dvořáka a přenášení dobytčí nákazy z Uher k nám
také se nezabránilo. Citorání chystané ankety země
dělské pak jest přímo aměšné. Před volbami r. 1883
4 1891 ujišťovali poslanci avobodomyslní, že vědí,
kde selský lid bota tlačí, še tedy znají příčiny jeho
bídy, alibovali také určitou odpomoc, peníze z angli
cké banky na 2 proc, snížení a odstranéní daní, od
stranění stálého vojska a zlevnění břemen válečných,
zlacinění dobytčí soli atd. atd, ale neprovedii nic.

Naopak za ta léta stoupaly náklady na stálé vojskoo 22 milionů, na zemskou obranu a vojsko stouply
o 8 milionů, tak še teď válečná moc naše stojí na 200
milionů zlatých ročně, státní břemena pak od r. 1890
do letoška stouply o 117 milionů zlatých a zrovna
teď chystejí se nová obrovská břemena, které opě
v první řadě musí uhradit venkovětí obyvatelé, které
zastupuje p.poslanec dr. Dvořák. — Státní právo a
všeobecné hlasovací právo, které mělo dle recepta mla
dočeského našemu lidu neomylně pomoci, poslanci
mladočeští sami odložili, případně zahodili, a není
vůbec naděje, že by teď, jsouce ve vleku vládním,
vládě ae vsepfeli. vždyť ve schůzi selské jednoty pra
v.l jiš r. 1891 daševní vůdce mladočeský: „Jiš vyřkl
jsem zde, kterak poslanci na říšské radě pro jeden
požadavek rolnický nemohou opastit deset jiných...
Poslanci čeští ve Vídni nemohou přistoupit na (rol
nické) stanovisko paza Alfonse Šťastného, aby před
potřebami celého národa předcházely potřeby stavu
rolnického. Kd)by pán ten byl na místě našem a do
krajní oposice zamířil, nevím, co by v té pasivitě
dělal! Poslanci čeští, budoa-li naceni jíti do trpného
odporu, nepůjdou tam to, že vymoci nedovedou
lacinou dobytčí sůl a nepůjdoutam ani proto,
aby po vůli některých lidí dělali bezvýznamnou stafát
státnímu českému právu.“ — Nu, dnes poslanci mla
dočeští nedělají již ani stafáf českémustátníma právu,
bojí se o ně zavadit, aby si se slavnou vládou ne
rozlilí ocet,a proto, aťaejim to uš líbí nebo ne, my
o jejich slibech, návrsích a „vymoženostech“ budeme
mlavit věcně dle pravdy. Tím stálým zalháváním naší
miserie a vychvalováním bezůspěšné činnosti ge lidu
nepomůže a iakó se mu nepomůže bezvýalediými an
ketami a doktorským studýrováním té bídy post fe
stam! — „Obnova“ první ze všech listů pa
třičně také charabterisovala jasykové na
řízení a 6 politováním musí té$ konstato.
vati, še vliv poslanců českých nevymohl
vtrůnní řečí aní jedinéslovoo státním na
Šem práva. To přece 1 sa doby (6 kaoeřoranéata

ročesképolitiky uznávalo ae v trůnní řeči státoprávní přesvědčeníposlanců českého
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očeští posňiběj mu al ačkoli vol
mluvilia peali nké možnost k há
Jane „em i tento volební švindl patřičně sOVAlÍ. Z g 0 a“ ,.

Proti baláinucaní sOolalistslějoh al
tatorů. Slavné okresní hejtmanství r Novém By
džově rozeslalo starostům obcí da Nerobydšovsku
následující pozorabodný dopis: V gobledaí době bat- :r:
toho v ohledu politickém, národnostuím, nábošenském: 

bamí ať bežděčně, ať šertoni náhledy a zásady, na
př. O oastávajícím: dělení jmění movitého | nemovi
tého, © volnosti v lasce a v manželství o rovnosti:
bároků na stejný zisk a mzdu a pod., kteréšto jo:
a to u lidí nezkušených a mevošíhovadělání a roz
hleda společenského vzbuzovati falolné předatavy a :
pojmy o poměrech společecských, jakož 1 základ
klasti k lichým nadějím, podněcovati nebězpečné
vážně a sváděti celé vrstvy chodobného lidu od po- :
ctivé práce. — | Poněvadě řeči takovéhé obsahu vy
počítány jsou jen na klam a lálení, jímž se jisté
vratvy občanstva baď hmotně, neb duchovně 'poške
rují, což oboje je skutkem trestahodným,žádám pány
starosty měst i obcí, jakož i všechny rosšafné ob
čČany,kteří mají příležitost stýkatí se © lidem vprácí
spokojenost a štěstí vyhledávajícím, aby náhledy s
názory výše naznačené přesvědčivými slovy vyvraceli
e zbloudilé na cestu mravních zásad přívóstí 80 sn8=
šili. Takovým pak osobám, které by v-poučování
shoubného směru neustaly, badiž přípowennt“, že.
jednáním svým dopouátějí se přestupku $ 905.: trest.
sák., jelikot se řečaí a jednáním tákovýmporošuje
pořádek rodinný a společenský, ano obrožoje se ma

přísně zakročeno. — Proti řádění sočialisticko=po-.
krokářskému musí tedy již c. k. úřady vystapovat,.

ni „rána byl soukromaý majetek a veřejnýpoek. « a“ ,
A Mladočova. Od 3. do 10. £ „m konali

cové T. J. P. Jan Kalaš a P. Oadřej Segor. mit
sie. Oba výtečníkasatelépo ce! ten če, nejen.
z celé farnosti, ale i z dalekéh. okolí poutali k

sobě velké záelapy lidstva. Ke sola Páné přiston-pilo 3480 osob.V neděli dne 7. t. m, komalaAa:
topie Dostalova, evangelička složka s Poříče il
vidp. P. J. Kalašem slavné vysvéní víry katolická
Ve středn dne 10. posvěcen |na pam útku S
missie velký železný kříž za přítomnosti veledůst
P. Václava Biera, bisk. vikáře £ Litomyšle, velo
důst. P. Františka Jirečka, bisk. vík. :sekratáře
a veledůst. p Josefa Klapálka, faráře se Sloupe
nice a důst. pánů kaplanů z Dol. Újezda a sa
Sebranice, elavoých epolků basičských s Poříče a,
Badislaví a ctihodného apolku literáckého z Mla
dočova. Po svěcení kříže vysloupil na kasatelny
P. J. Kalká promluvil o sv. kříží e pak rozloučil
se a celou kolaturou. Celý zástup propukl v age
davý plič — a těžko dostali se pp.miasionáři th
snícím se zástupem kolem nich o kostela, kda
veledůst. p. vikář litomyšlský na ukončení sapěl:
Te Deum landamas. Ve čtvrtek rámo k 9. hodině
jménem celé kolatury poděkovali vickni p. starce,
stové důst. p, misaionářům a vyprováseli je ma.
Šesti kočárech na nádraží do Litomyšle. Hasiči,

: Pohíčea není doprovodilipovozy až na.ranice farmoští. vspomínkanaty slavné du
chovní body bude 1.

- 5W 5WP
Listárna redakce.

Do Nového Města m..M. Popis jedcá o přiliš
zastaralé látce. Račte nám dopeatio řaledka volebobec
ních a o poměrech v městě Vašem, zejména pak 0 pra
covním programu jednotlivých stran. Taková létha bude
jistá časovou. í
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(Zasláno).
Otěné ť

Redakci „Ratibora“!
V přehnaném seberčdomí o „obsašenosti a

nepochopitelnosti“ redakčních myšlének odkazaje
te nás ku bedlivější četbě polemického článočuu..
Přečetli jsme ještě jednou hluboké tyto myšlénky
a dotazovaly jsme se i učených lidí na smysl ná
vadného místa, ale žádný aenašel ve sporné větě
nic jiného, neš v ní skutečně jest Lotiš buďto šo
sácky klep aneb nechutný vtip na cisí útraty.
Jestli ve alovech těch redakce „Ratibora“ uložila
ještě jiný emysl, pak musíme vysloviti jí, polito
Vání zase my, že neumí psáti srosumitelně. Jame
a sůstaneme věsk nedůtklivými u každému isa

obalenému nájezdu, což redakci [Ratibora připonáme.

VyberjednotyKatel.tevaryt vZroáeí Erilové.

(Zasláno) 1
-Pan JosefKrejčík,|

umělecký závod sochařský ařezhářskývPram,
Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24

© radostí dosvědčují še všechoy 8 nové
oltáře zhotovené pro náš chrám Páně velice
krásně provedené jsou a všeobecně nepokojíly mé

orecuje olbaje » obnovení ny) na které sepracuje je se krásně vydařitř.Vyslovuji Vám
srdečný svůj dík a plné uzuání.

Frant, Frisch,
Hummel, dne 3. listopadu 1805 © farář.
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(Telegr. zpráva.) Z Vídně, dne 2. dubna.

Nynější politická sitnace jest pro český národ vážnější,
než-li ona z roku 1879, kdy poslanci čeští vstoupili do

Kaizl téměř stále porady. Čeští oslánci z Č ch a Moravy
v této době po celý český národ rozhodné béřou na sebe
obrovskou odpovědnost.

Hrabě Badeni žádal aby čeští poslanciza cenu jazyko

a pak s liberálními německými velkostatkáři. Avšak obhájci
českého státního práva nemohou vstoupiti do většiny s Men
ars, Prombery atd., kteří české státní právo prohlásili za
velezrádu- na Rakousku, dynastii a němectví, kteří rovno
právnosti a rovmocemnosti Čechů s Němci se vzpírají. Česť

českého národa, čest přední stráže slovanské takovému spo
jenství brání. —©—:

Slovanům a Čechům netřeba dělati poroby trpěné
v době, kdy na říšské radě jest 60 Mladočechů, 1 Čech
rolník, který vedle státního práva, národní rovnoprávnosti
a náboženské výchovy chce hájiti rozhodně a vždy zájmy

rolnické (poslanec FP. Šrámek ze Křtětic), kdy moravský
farář dr. fštojan chce totéž, a kdy radikál dr. Vašatý
stejně rozhodně zájmy české hájiti musí. Dále je tu 19 po
slanců českokonservativní šlechty, 59 Poláků vládních, 35

meckých katolickokooservativních poslanců.
Tito poslanci, kteří chtějí rovnoprávnosť a rovnocennost 

meckých liberálních, veikostatkářů, které hrabě Badeni do
vládní většiny pojati chtěl.

Hrabě Badeni dnes bez českých poslanců se neobejde
a proto jest jejich povinností, aby s moudrou rozvahou po
litické situgce ve prospěch českého národa využitkovali.

řeči zmínil ee též o j
židovsako-německé listy zapřísahají | mladočechy| ského národa. Pravil v té příčině: „Kéž by se

: Z Prahy, 3. dubas. (Telef. zpráva Ob | jménem svobody, kterou sami po 40 let šlapaly | přece konečaě rozličné odstíny svobodomyslných
novy.) V mlad krusích se tvrdí dle in- | — aby mladočeši uzavřeli zvláštní narovnání s li- | mužů ve vídeňské sněmovněablrkily! Veliké ideje,
fermačních zpráv z Vídně,še hrabé Badeni slíbil | berálními Němci. — Mladočeši by státní právo a| které hýbají cesým lidstrem, masí přece také u
mladočeským poslancůma kumesrvativním velko- | národní rovnocemost masili ovšem sapřít. Mlado- | nás býti s to, aby sloučily skupiny fjberálních a
statkářům, pak-limuj sestavené nové vlády svě- | češi ovšem toho ušíniti nesmí. Vůdcové libdrální | šlechetně smýšlejících mužů. Pánům v Čechách

ten vede kové nařízení

kští nřešíúd, ale ke"eplaluž jinéslibyČe
n“ E Vrdně, 3. dubas. (Telef.zpr. Obmovy).

BAraběBadeni a rytíř Biliňski velmi"pilaě vyjed
návejí s konservativními Němci. Hrabě Badeni
jest odhodlán učiniti katolickým poslancům ze
semí alpských veliké ústupky v otázce školské.
Hrabě Latour, známý úředník rozhodně kleri=

káleího šlení stane se prý ministrem vyučo
vání. — Hrabě Badeni bledá také sblížení so
strasoa křesťanskýchsociálů. Dr. Karel Lue
Kor, jehož volba za vídeňského parkmistra již
dvakrát byla Badenim smařena, bude tentokrát

Jistě zaslsařejýho se urkmistra potvrzen a dostanete muolsařejého schválení;v rozbovujících kru
sich vykládá 40ar. Luegrovi k dobrému, fe on
jediný dovedl socialisty v Rakousích porasiti svom
rozhodnosti na celé čáře, čehož jiné liberální
strany nedovedly. Miadočeši jsou z bývalé přízně
své k socialistům důkladně vyléčení, neboť pro
testové prohlášení proti českému. státnímu právu
nemůže český národ socialistům nikdy odpustit.

Z Vi 3. dubna. (Zvl. telefonická zpráva
„Obsovy“). Krise ministerská, dávno jíž očeká
vaná a přece tak náblo přikvačivěj, působí ve všech

S na kruzích -„obrovakévzrušení..Troufalostců, kteří pomocí ministrů barona
be. Gleispeche a hr. Welseruheimba, krabů vojen
tkých a hofrátekých doufali české požadavky na

strany s nimi přece borečné vyjednávají.
Z Vídmě ©. dubna.(Zvláštní telef. zpráva

Obnovy.) V rozhodujících kruzích panuje proti
němeským liberálním krabům rozbořčení, protože
justement strany staví vždy nad potřeby celé říše
a rakouských národů. Hrabě Badeni je následkem
tobo odbodlán, že překazi každon kombinaci s le

vicí, po případě nost celé ministerstvo « bývaléečhů.
Z Vídmě, 2. dubna.„Deutsche Ztg“

náramně je popuzena, še vneděli
odpoledne v divadle josefovském
pořádánobude ve prospěch českého
domu vídeoského české představení.

Z Vídně 2. dubna. Kombiuace br. Badena,
utvořiti většinu za pomoci umírněných liberálních
Němců, zejmena Němců moravských a velkostat
kářů, se nezdaříla. Nejde již pouze o toto vaří
zení, nýbrž o krisi v ministerstvu. Zástupci Němců
v kabinetu, zejmena ministři bar. Gautsch, hr.
Glelspach 'a br. Welsersbeimb, tito nejrozhodnější
a nejnebezpečnější nepřátelé jazykového nařízení,
hrozili odstoupením. Liberální velkostatkáři a ně

slechu — v poradě právě konané oznámiti před

sedoviministerstva, še ná n pařízeníne
přistapují.

Z Vídačě 2. dubna. rozhovořils6

bývalý poslanecv ro ááeaor E o několikátéjiž ve svýmiv otičividenskéhoÚdopoldova. Vesvé

musí konečně rozbřeskoouti, kdo při tom trvalém
sporu jedině má zisk. Musí fim býti konečně jaeso,
že smíru nelze docíliti jinak, než když oba náro
dové napřed sami sobě podají ruce, musí jim b
konečně jasno, že jazykové potřeby musí bý
splněny podle místních aneb všeobecně státních
sřetelů,alemikoli dlestátoprávatch pod
mínek, starších více neš dvěstk (Hinčný

souhlas.) M

Drobné zprávy.
Městské divadlo v Hradoi Králové.

Nennavnými našimi ochotníky ucbystaná hra, drawe
Fr. A. Šubrta „Jan Výrava“, bude sehrána v ne
děli dne 11. dabna ve rospéch stavebního foedu
hospodyňské školy ve Stěžerách. Hra jest pečlivě
připravena. Jana Výravu bude bráti p. Th. Peřina.

Živnostensko-čĎten. Jednota v Hradci
Králové pořádá v neděli dne 4. dabsa pro své
členy a jimi uvedené bosty divadelsí večírek va

studie od Coppé-a. Přeložil Staňkovský. Na to:
Zlaté péro. Veselohrao 1 dějství. NapsalK. Tůma.

Mládenecký ko erlek Bujarostv NovémHradci Králové ěli dne 4. dubna
3. divadelní představerí : „Růže Lužanaká“ aneb:
Kletba a požebnání. Činohra ve čtyřecbjednáních.
Spracoval J. Alfred Hrouzek. Začátek o půl 8.
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konali se bude: v iftradci
Král.dne35.,24.,20.a 27.dubaavhostinci„na

ich“mnaPražskémPředměstí.— VNecha
nicích dne 390.a30. dubna

loupež v kostele. V Jaroměřii es ničemové spáchati v zdejším kostele

a však v noci vyrošeni.Na místěchystaného zločiou nechali břebřík, sekeru adláta.
Pachatelům je četnictvo na stopě.

Vojenský konoert pořádánbude v hotelu„Merkar“ v neděli dne 4. dubna.
Pivovar v Kuklenách. Pási akcionáři

prvního akciového pivovaru a sladovny v Kukle
nách u Hradce Králové zvou se tímto k mimo
řádné valné hromadě, která se bude konati v ne
děli dne 4. dubna o 2. hod. odp. vsále pana
Šrajbra v Kuklenách. Na pořadu jest: Čtení pro
tokola = předešlé valné hromady. Zpráva o čio
nesti správní rady od poslední valné bromady,
Návrh na zvýšení akciového kapitálu. Jeut žá
douono, aby schůze byla četně navštívena.

Okrašlovací spolek v Novém Hradai
Králové letošního roka raložil školku, na po
semku místním zastupitelstvem bezplatně propůj
čeném, jejíž oplocení stálo přes 50 zl. Ve školce

nasázeny jsou okrasné koříky, hloh, mladé PETa akáty. Věcí ty většinou objednány od pana H.
Zrzavého, říd. učitele v Okrouhlici a úplně uspo
kojují. Kromě toho seti se budou semena různých
stromě a keřů. Okrašlovací spolek také letos vy
sázel a dokončil stromořadí 115 lípkami od Hradce
Král. k Brnu. Lípky tyto velice krásné jsou od p..
Valeše. Na silnici od Nov. Hradce Král. směrem
k Holicůe vysázeno po les 75 akátů a DynÍ se
právě vysazoje 120 třešal u polní cesty k „Bi=
fičoe“. Na staré cestě“ k Brnu nahrazeno bade
50 vyhynulých olší. Na obou náměstích t. ávník
uhrabán, vysazono as 200 keřů, ostatní jakoži
stromy okopásy, cestičky uhrabány a lavičky nově
upraveny.

Katolický spolek na Slezském Před
městi pořádá přednáška v neděli dne 4, dabna
b r. v sále pana Matějčka. Přednášku činiti bude
J. B. M. ndp. Eduard Jau Nep. Brynych
pro údy spolku a od dp."farářea členůuvedsné hosty,

Konferenční řeči v Chrudimi. Jeho Mi
lost nejdůstojnéjšípan biskap Eduard Jan
Nep. Brynych skončil ve čtvrtek slavně kon
fereczční řeči, které v neděli dne 21. března za
tak obrovského účastenství katolíků kraje Chrudim
ského byly započaly. Po celou dobu pěti těch ra
dostuých dnů naplňovaly se prostory velebného
arciděkaaského chrámu Páně do posledního kontka
obyvatelstvem ebradimským a okolním. Četní úča
stníci přijíšděly jmenovitě též z Rosic, Pardabio,
z Hrochova Týnce, HeřmanovaMěstcea z Chrasti.
Největší nával byl při poslední konferenční řeči
na svátek Panny Marie, kdy obyvatelstvo venkov
ské již po 3. hodině odpolední počalo naplňovati
kostel, ačkoli vědělo, te J. B. M. teprve o 5. ho
dině promluví o velevýznamném tbematu „Den
16. května a deu 6 července“ tedy o av.
Janu Nepomuckém ao mistru Janu Hu
sovi z Hasince. Thematem tí zajímavým
byli na konferenční teč přilákání M četní evan

jelíci. Neobyčejná byla též návštěva x krabů in
telligence. Kostel byl již před 5 hodinou do po
sledního místečka nabit, takže nikdo tolik lidí
v chrámě arcidekanském neviděl a nemapatoral.
Jeho Bisk. Milosť vylíčilhistoricky význam na

šehonárodního evátku svatojanskéhodne 16. kvátna
a z dojepisu i na základě původních listin Jasně
dokázal te sv. Jan Nepomucký skutečně pro svá

tonní „nemetríkrálem 0 wem IV. byl umučena ve vé utopen. Nejdůstojnější arcipastýř náš
dokázat úplnou bezpodstatnost všech námi
tek, Jakoby vůbec ani žádného Jana z Nepomuka
nebylo, aneb jako by býval za svatábo vyblášen

nepravý Jun z Nepomuku. Dokázal, že byl za svaO problášen onen dávno před tím již jako avé
tec a mučedník cténý, u av. Víta na bradě Praž
ském pohřbený kanovník Jan z Nepomuka, králem
Václavem IV. pro nevyzrazení zpovědníhotajem
ství „ Jebož náhrobní kámem mříží obe
hnaný, sesnápis „Jan x Pomuku“a j
exbumováší po sta letech nalezen byl jazyk arět
cáv neporušený, což přísežně stvrzemopřečetnými

|
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pebešťana.A proto národ českýmikdy ne

ného přesosoní těla jebo Ev. Víta, pĎa
viti jebesvátokjakožte nádodalbosvět00a patrohazoměčeské „

ce 6. červenece1410 p art ké
Kam Konětebetčen eokýehhodaestía BČencem

u světské moci obdalovéa s bludného.
z kacířství,ješ bylo sjevné — za příklad

uvedi pan biskup bludné učení Hasovo o před
určení člověka (praedestinaci) — když byl olrkov
ním koacijem s obšeloby usvědčen a přesvšechnu
námahu a domlouvání koncile, aby odvolal, tvrdo

ako kněz, byl světskou mocí, nikolfvcírkeval
bo jako zatrrzelého bisdaře pouzez církve

vyoboovala, odsouzen dle tehdejších platných zí
kosů k smrti upálením a také ovětské rádě
spravedlnosti amikolivkněši,jakse lidu na
mlouvé, ma Janu Hosovi ortel ometi vykomale
Mistr Jan Hus postevil se radikálně církevní aato
rité na odpor a jeho smrt, které odp. biskap
želí, měla vlest a národ českýneblahé, pte
smutné následky.Jan Has svým radikálním vsdo
remani sebě ani národu u seposloužil. A
celá ta alára potomního husitského bnutí, celá ta

teláva nepřemožitelného vojevůdce Žižky, měla
ro národ cenu velice pochybnou, nebot byla to

ká země, byli to Česhové, již krvavě tu slávu
zaplatitimaaili.Kdyby Čechové oslavovali
Jana Husa pouze jako národního veli
kána, jenž sobě o národ Český a ja
syk jeho platných sískal zásluh, kdyby
kult Hasůr nebyl v prvé řadě namířen
vždy hlavně proti katolické církvi a
kněžstva katolickému, jenž přecejeho
smrtí na hranici nejsca vinni, každý
katol kněs neměl af nic proti uctíváníJana Husa, ano stáli by tito jako vla
stonei i v řadách jeho ctitelů. Aby
však 6. červenec na potupu katolické
církve měl opanovati 16.květen, te šád
ný kněz a žádný katolík připustiti ne
může ataké se to nikdy nestane. Ndp.
biskup opětně a opětné se svatosvatě ohražoval,
že mu jde jenom o pravdu a poučení lidu a ni
koliv snad o banobení Jana Hasa, jehož ve

uznává. — Konferenčnífeči nejdůstojšího pana bi
skupa probírajíce vesměs otázky časové, utvrdily
sbožné katolíky na novo uvíře, mnohébo přivedly
Ba cestu pravou a odpůrce aspoň přiměly, aby
o otázkách av. víry a katolického náboženství
vážně přemýšleli a a úetou o nich mluvili. Dob'e
tumočí náš Český Východ smýšlení chrudimského
měšťanstva, když píše: Ndp biskup mluvil ovšech

boroucího nadšení s výmlavností přímo plamennou,
že všechny přítomné přímo elektrisoval a pro sv..
věc víry a náboženství rosohřál. Kéž by byli i od
půrcové jeho do jednobe přítomni! Bohužel, že
dnes tak mnoho lidí nemyslíce a nerozvažujíce
běsí a křičí zeslepené s davem, nejsouce přístapní
žádnému poučení. Chrudim do valné míry, jak
opětně letošní bisk. konference alavoč dokázaly
čiuí x pravidla krásnou výjimka. Jeho bisk. Mi
lost doznal také vůči jednomu hodoostáří iněst.
(dr. Burešovi)že Chrudimjediná pochopilaaooeňaje
jeho snahy. Bude se to městu našemu na úkor a
snad na pohana počítati, bude te za spátečmické
sned vyblašovati, my jame však na to brdými a
zavázáni k neskonalým díkům Jeho Biskupské
Milosti, že právě v ocenění pravého konservativné
katolického smýšlení převážně většiny obyvačelstva
ohrudimského královskou naší Chradim vyvolil úša
stou býti tak vzácných bodů duchovních. At si
mlaví a píše kdo choe 00 chce, Chrudim se širým

kázala, že stojí věrňě za svým tek neskonale obě
tavým, pro svatou věc a svůj úřad apoštolský tak
horoucně nadšeným, milovaným biskapem. i

Pohřeb.knéze jubilára. Ve středu dopo
ledne byl za nesmírného účastentví lidu, předáků
okřesu, četných pánů měšťanů.c. k. profeasorů,
okresních školních inspektorů a c. k. okresních,
hejtmanů z Litomyšlea Vysokého Mýta pochován
kočz jubilár, čestný kanovník, osobaí děkan a
farář v Cerakvici, Jan Autes. Zvěčnělýkněz
vlastenec došil se 77 let. Za přítomnosti40 kněží
s okolí vedl obětavě kondukt J. M.vdp. monaigoore
TB.Dr.Alois Frýdek, genérální vikářa kapit.
děkan královéhradecký. Zvěčnělý získal ai veliké
zásluhy jmenovité o školství naše.

Úmrtí. Vysoce zasloužilý ředitel rychnov
ského gymnasia, pam Ondřej Franta utrpěl
bolestnou ztrátu úmrtím své choti Marie, rozené
Balcarové. Paní ředitelováMarieFrantová byla
ženou vzácného vzdělání, ryzího vlasteneckého
smýšlení, vynikala lidumilností a dobročinností a

la se proto v Rychnově všeobecné. zasloužené
vášnosti. dynové její zaujímají vo společnosti Čestná
místa gymnasialního professora, vynikajícího se
kretáře zemského výboru a lékařského odborníka,
Posůstatky zvěčnělé paní byly do Prahy převese
By a ma hřbitově vyšehradském pochorány. —

Jasaforů zemřeldne 34. března p. Antonfa

če nK, našiý korárníkvstáří 40let.Peshován byl v „a 3. bod. odp. na hřbito

s Kříškovakého,

poznaljsem, ooje česká le 1 jpbarytono jjednesen v čísle 1. p. .
n reálky rá: tkem, solotenorovép. učíte
Jem měšťanské školý B. Rybou, estataí blay
solovéhoguartetta pp. kaadidáty učitelského ústavu

j vesměss náležitým a vaerně
V čís.2.: „Tenebrae factae suat“

chodech dokomalos jistutu, a pe dosti dlouhých,

Rychljším tempemdyl by donáhisborHapdsěvchlejším tempem y c :
dojmu ještě účin — Klassická polyfonie
snstoupena byla programu v čís. 3. Pnlestri

m „Ádjuro vos fliae Jerusalem“
(5 smíšený sbor). Melodie každého hlasu
byla dobře propracovaná, a proto dobromady
tvořily krásný harmonický celek. Škode, že
Ba p nebyla také polyfoaie
abychon tím více moblí poznati půvab slohn Pa
lestrinova před cbromatikou moderní. — Nejdo
jemnějšími byly Wittovy „Zpěvy ke křížové
eosté (čís. 4', k nimž text přeložil p. prof. c.
k. realky J. Vocásek. Jak zdařile byly předneseuy,
dosvědčilo pohnutím zrosené oko inohých poslu
chačů. Dámský sbor vystihl myšlénky skladatelovy
výtečněa vskladbus náležitýmporozuměnímúplně
vnikl. — O zpěvů ke křížové cesté, od
postal vedl posluchače program do doby veliko
noční adal jim poslechoouti od Orlanda Lassa
Šestiblasé z<Regina coeli“ (čís. 5), v němé
svláště IL díl při „resarrexit“ a „Alleluje“ mo
hutné a jásavě vyznél. — Dobu svatodadaí při
pomínalřímskýcboráls 9 stul.„Veni creator
spiritus“ (čís. 6). Přálibychomvšem kostelům,
aby v jejich klenbách rozléhal se tak procíténý a
oduševuělý chorál, jakým byl v prostorách našeho
divadla; pak by přestal boj i nejzu ivějších ne
přátel katol. litargie proti církevnímu spóva. —
Posledal číslo (7.) byl závěrečný 4 hl. emišený
sbor z Bethorenova Krista na Hote olivetské
„Péjte slávu“. Závratsá výše tonů nevadila
sopránu v lehkém nastaporání, ani rychlé tempo
celému sboru v Čisté vokalisaci. Mohutný temto
sbor byl velikolepým zakoočením konoerta. — Bo
hatost programu a vhodně volená debi přivábila
hojnost poslacbačů z wésta i venkova. Zejména
přitouní byli nejd. p. kapit. děkan Dr. Frýdek
8 četným duchovenstvem.pan c. k. místodržitelský
rada Šolta, pampprkaietr dr. Ulrieh a mnosí
jiní zástupci zdejší iatelligence. Z venkora dostavil
se p Hídící u itel z Nového Hradce Králové Fr.
G,rund se 2Otáky, což svláště zaslahojeuznání.
Tak zajisté již z mládí vytříbí ee vkus budoucích
kostelních zpěváků. Z Čerailova. dostavilo se 7
pěvců a přátel olrk. badby. Mimo to zastoepen
zde byl veakov, pokud jsmo otom zvěděli, účast

-níky z Dobřenic, Dohaliček, Holic, Všestar, Stěžer,
Sádové, £ Nov. Bydžova, z Král. Dvora. Že do
mácí p £ obecenstvo nebralo ještě ve větší míře
podílu na požitku tak vzácné a umělecké ceny,
omlcuvámekoňskými dostihy, které cirkus Jungův
v tentýš čas pořádal. P. prof. Dr. J. Mrátíkovi,
jako předsedovi diecesoí jednoty ocyriliské, panu
řiditeli J. Wůinsohovi jako cvičiteli acelemu sboru
k výsledkům jgjich namahavé práce s plna srdce
Gratolujemo .

Do Chlumu u Hlinska. Není dojista. mís
kde by v dobách posledních byl nezňetavil po 80
v paměti nesvár a zášť, není místa, kde by byl ne
rosčeřil klidnou hladinu pokoje a mfru domácího.
Uražená pýchaa besměrná ctižádostivosť, spojená za
časté s hloapostí Inšeným snamením k opětnéma
boji volá a to mnohdy proti i těm, e nimiž i do jed
noho bitevního šiku postaviti se měl kašdý přítel
řádu a pokoje. Něco podobného děje se i u nás, ne
boť nelse za to míti, žeby starost a péče © sachování
všeobecného řádu dovolila sobě tak smýšleti, tak mlu
viti o lidech, jimš zajisté také záleží na zachování
řádu a klidu domoviny, vlasti e církve, a kteří vědí
dávati císaři co jest císařovo a Bohu co jest Bošího,
tak smýšleti a mluviti o epolnobčanech jako u nás
můše jenom slepá zášť a uradená pýcha. Proto my
podepsnní adresátům sobě snámým vracíme zpět ka
šdé slovo hanlivé, jakošto jeho původcům s odmítáme
od sebe jakékoliv másvy přičící se názvu katolíka.
Oznamujeme zároveň, jako pevní a rozbodní katolíci,
še nejeme z těch, kteří jsou jen poslechači ale ne pl
nitelé zákona Božího a že nejeme s těch, kteří j

=

fariseus onen, modlí se volajíce: „DěkujíTI Bože, ds

nejsemjako jíní lidé, obzvláště tam U sed námů,před námi atd.“ Dále odporačujeme k leskuvétnures

Jímáníonukapitolulistasv. vlanaII, nedělipodorítníku o lásce, která se nenadýmé s
slého. V Chlumu, dne 1 ktezna 18w7. Josef On
ček, rolník, Jan Ročárek, katolíci.



x

-* Obrkovui Koncert v Náchodě uspořádá
dne 4. dubna snaživý zpěvácký spolekHron. Pro
vede vu velkou 3 27 čísel ce skládající

See" respoagoria“ s velikonočníchboek.
hod. odpolední.

Jeskovité koně ine dle správčasopisůvy
Pivětivým zacházením a mluvením. 3.

Jeden vozka odporučoje vsíti jankovitého kově z
vojí s voditi jej chvílí do kola, až se, mu počna
tečiti hlava. Obyčejněpak jde. Paklí

temohl -aýchati. Hgedle se vzcbopí a jde
věcho 4 Mozek kouš,

úpí obyčejně na jedné myšlénce, a když janko
vjtébo koně bijí bičem, utvrzojí jej pousše v jebo
umínění. Mošno-li mu dáti nový smér myšlení,

může to. Přivašte mu třeba provázek několi
Kate kolemna nohupodkolenodostipevně,aby

to cítil, a obrátí pozornost k tomu i zapomene
-ma tyvrdohlavé aminění své. Ale nommíto provázek

RA DOZOdhonho, nechat, aby se kůň v chůzimacbo Depoš .
- Pro šebrotu. Dne20. m. m. vyveden byl jiš

poněkolikrátes města-JosJiráseks Malšovie.Dne
28. dán byl do polic. střežení Ant. Martinek s H.
Dohalic u Nechanic. Týš je svého zaměstnání syčák.
Josef Hoop, zámečnický pomocník příslušnýdo Vissel
v Pruska, 836r. stár byldodán propotulku st. ná
gladnictví.

Neštěstí. Dne 29. m. m. jel D. Bráner, 15 r.
ut. syn strojvedoucího s Kalína vozíkem na Pražské
Předměstí ;cestou spadl s,vozu a vymkl si nohu. Ra

cssty k Pouchovu.

Zvěsti =,východních Čech.
dimském za konforcnční feči J. B. M. zmíňují se
mladočeské listy úplné tendenčně; avšak i dopi
wovatelé „Politik“ a „Katol. Listů“ — neznajíce
pravdu, udělali = komára vola. Zprávy obou po
slednějších listů jsou nepravdivé a přehnané a

spodivají patrně jen na hrůsostrašném doalechu.Stržnosť stala ve při pondělní řeči, J. B. M., když
řekl při začátku své řeči že zvíře nemůže po
znaváti posleda: příčiny stvořených věcí. Tu řebl
jeden socialistický dělník: „protože jest
zvíře!l“ Pan socialista poaze hlasité myslil, a
odešel ihned z kostela, kdyí pozoroval, že slova
jeho působí rosrach, ačkoliv ne všeobecný, protože
J. B. M. v řeči se ani nezastavil. J. B. Mueřekl

„todíž,že socialisté klesli pod zvíře.

náhle ©improvisovanou zaleklost českého oby
vatelstva dne 2%. dabna 1697 dosti těžce, dalo
proto ibned zatknonti a vyslýchati výtržaíka,
který poznavsvě pochybení, šel v úterý J. B. M.
odprosit a doznal své pochybení Jeho B. Milost
ujistila také dělníka zatěenébu, že se za něj při
mlaví, kdyby k atihání jebo soudnímu dojíti mělo,
Bad+i p. dr. Bureš dostavil se ve čtvrtek rovněž
k J. B. M. na děkanství, vyslovil své politování
nad výtržností, kterou J. B. M. sám za nepatrnou
prohlásil,děkovalJ. B. M. za konferencea žádal,
aby obyvatelstvu svou příze zachoval. |
Akademie v Novém Bydžově. Spolek

na podpora ebedých studajících c. kr. real. avyš.
gymnasia v Nov. Bydžové pořádá v neděli dne4.
dubna 1897. k účelu dobročinému Akademiiv sá
le na „Kopačku.“ Začátek o půl 8. hodiné večerní.
Ceny Míst: Sedadlo 1-%kor., lístek bu stání 60
bel., lístek na galerii 40 hal, plj čemž dobročin
Bosti se meze nekladou. Lístky dostati lze počí
nějíc 1. dubnem v knihkupectví p. Frant. Bukov

Z Dobřenic. Sebevrah Čenék Sára, bývalý
číšník v Hradci Králové není příslušníkem obce
dobřenické, ani tam -srozen, nýbrž jest rodem a
příslošným do Kasalic (okr Pardubický), jako
otec jeho Josef Sůra, který v Dobřenicích nějaký
čas krupařil, a dopustiv se zde v červenci 1994.
podvoda, žbářetví a pokusu vraždy na drahé man
želce své (apálením), byl v listopadu 1492 v Hradci
Králové k Ibletému těžkému žaláři odsouseo „na
Pankrác,“ kdež v květnu 1094 zemřel.

V nikovicích konali av. miseie-vdpp.
Otcové tovar. Ježíšova Alois Jemelka a Antonín
Odstrčílík od 14. až do 322. března s velikým
prospěchem sv. missie. Vykonali 24 velmi důkla
dných kázaní a cvičenía mimo to ještě 6 krásných
promlov před ým svatým přijímáním dítek,
jisochů a dívek i dospělých. Korunou slavností

ke srěsení missionářského av. kříše. Při loučeníenolidu — vpočtu než 3000osobpa
polské požebnání: jee

„Ros města Poděbrad vykazoval
„v mipulém roca 51.716 si. 91 a půl kr. příjmů a

91.684 zl. 65 kr. Pozemky vynášely 9.461
si. 21 kr., lesy 2.854 21. 39kr číašo- s obecních
bedor 1099 zi. 73 kr. atd.

Ze Stademce u Jilemnice. Dne 26. března o *.
hod. odp. konale se mimořádná valná hromada Sv.
Josefakéjednotykatolických jinochů a mužů vr ho

stincá: oním Jakea. BokůmiseMýi . farář zeúčastetství jak členů tak hostů. Me to
něny na návrh dp. faréře stanovy v tom amyalu, že
jednota jest oprávněna nositi prápor spolkový. Na to
v feči tři čtvrté hodiny trvající promlavii dp. farář
o spolkovém odsnaku. Barva bíléjest barvou lásky
a my čestí katolíci |neme také pravou, nesištnou láskou
k jasyka mateřskému, k jazyku, kterým naučila nás

a vlasti dochovati máme. Také obras sv. Josefa před
stavuje víra, na jejíchšto základech své vlastenectví

y ©svou národnost. Řeč dp. farářeotců

ns k hlačným,souhlasem a potleskem. Na
jtel zdejšího velkostatku a zdejší

6se osnámil, še náš rodák, p- rof.yl mu

našemu, který nám obíbil darovati veškeré své české
knihy. Na to jednáno o ustanovení se kroužku hu
debního (který má sestaviti p. E. Flégel), pěvec
kóho (k johoš sestavení určen byl p. Jan auchman)
a konečněpřednéškového, jejš má sestavitipan

Dp. farář rozdel pak přítomným 60 výtisků

brošury „Matka chudoby“. Ku koncipřečetí p-„ddnatel list, jímž se ustanovoje dp. Jan Khun zdejší
farář za předsedu a jímá se p. K. Tanchman po
tvrzuje za místopfedsedu naší jednoty. Schůze ukon
čenaprovoláním:Zdař Bůh Jeho Milatinejdůst.
p. biskapu královéhradeckémul

Vodní družstve v Lecheniozeh. Neblshé po
měry padlé sálošny naší měly svého času v obci naší
veliký vliv na vývin vodního dražetva našeho, které
za příčinou upravemí teky „Irotinky“ a za účelem
odvodňování kolem ní letících lak a zlepšení rolí by

lo. Družstvo od roku 1892, kdy„přozátimní výbor"družstva svou poslední schůzi konal, nebylo svoláno

a občanstvv resp. počílníky nebylo Ise ku rozhodnéma kroku přiměti. Úpadek sáložny tísnil každého a
počítati, ca by občanstvu meliorování

800 korců Jak kašdoročně vynéstimusilo. Jeden dru
héma se vyhýbal, jeden drahému více nevěřil a o
spolčení nebylo řeči, ani tehdy ne, kdyby někdo byl
v obci zlaté doly objevil a k společné těžbě byl ob
čanstvo vyzval. A přece možno jest ránu záloženskou
zahojiti zase jenom dpolečným úsilím, svorností, vy
trvalostí, moudrým počínáním a poněkud malou obě
tavostí! Však by to šlo, jen kdyby se chtělo! V době
nešťěstí a v nesnási, která se nedala odvrátíti, která
byla pouhoa skutečností neodvratnou, nesmí člověk
soufati. Ta není moudře hlavu věšeti dolů, a nečin
nosti se oddati; naopak práce v takových okamžicích
jest zapotřebí a společné svornosti a rozhodnouti. —
Snad konečně se i u nás tato základní pravidla své
pomoci pochopí a občanstvo, každé přiležitosti rázně
se uchopí, by se dřívéjší rány zaceliti daly objevením
nových zdrojů k povznešení blahobytu vedoucích. Se
stavení a úsilovná práce vodníhodružstva jest a může
se k takovýmto zdrojům a k vydatné svépómoci směle
počitati! — Kdyš povážíme, že 300 korců luk meli
orovaných, t. j. slepšených vhodným odvodněním a
dle potřeby savlašením vynese majitelům korci
jen +0 centů dobrého sena a otavy více než dosud,
tedy čítaje průměrné cent sa %si. 50 kr., činí větší
docílený vynos sumu 7.500 zlatých ročně. Pak-li
tu sama zkapitalisujeme, tedy docílené zlepšení luk
představuje kapitál 160.000zlatých. Stoupne-li o tuto
suma cena majetku našeho občanstva, tedy to zna
mená patrné zwýšení blahobytu. Meliorování luk ne
musí občanstvo hned a samo zaplatit. U zemské ban
ky dostane půjčku v 20, 30, 40 letech nmořitelnou,
neplatil by tedynáklady meliorační pouze nynější
bospodář, ale též jeho syn, dcera a vůbec nástupce.
Na melioraci a regulaci mimo to přispívá země a
stát a sice na celkový projekt 60ti procenty. Občan
stvu by tedy bylo něsti jen dvě pětiny, tedy am ne
polovici celého nákladu. Členovéregulačního a meli
oračníno dražstva by tedy kašdoročně velice získali
a hospodáteká tíseň v Lochenicích a v okolí by se
brsy zmírnila a přestala. Také by se obnovila dří
vější občanská pospolitost.a blahobyt byovládal, kte
rý nyní tak postrádáme a který každý společenský
život nemožným činí. Po pěti letech nečinnosti se u
chopily akce hořejší na řece Trotince ležící vesnice,
hlavně ale obec Habřina, která na družstvo nalehá,
by činnost svou odumřelou z nova oživlo. Obec Ha
břina žádala za svolání výborové schůze, družstva
kterémažto přání ovšem vyhověti se museloa kterážto
schůze se dne 1iho března také při dosti hojném
účastenství odbývala. Na schůzi byli zastoupení de
Jegati obcí Locbenic, Habřin, Vřestova a Račic. —
Ve echůzi se usnesli, aby se nyní s úsilím 0 to
družstvo postaralo, by potřebné peníze na výlohy
předběžné od pánů podílníků vybralo, aby povolené
měření, zhotovení rozpočtu a projektů se strany slavné
kalturně technické kanceláře. zemědělské rady pro
Království České v brzském čase provedeno bylo,
a pakaby se dražstvo po docílení těchto nut
ných prací o vymožení semské a státní subvence po
staralo. Hleďmež nyní k tomu abychom jeden na
druhého se neodkazovali a obvyklé nečinnosti nezů
stali. Beřte alespoň vy větší a majetnější, majitelové
luk věc upřimně rázně do ruky, raložte alespoň pro
zatím tyto předběžné práce a výlohy, by družstvo
dále o podniku tak blahodárném a výnosném pokra
čovati sto bylo, a výsledekvámto tisicekráte náhradí,
neboť pak taková luka nebudemít ani jediná druhá
ves nad Lochenice a

-| Vlastní lemy vápocové
- 0 Váp. Podele a v Praohovielok.

království Českém! Máte svou vodu, brze jakýchko
li sorvitutů (služebností) máte, bohatství od
Boba a přírody dané, a proto zmusile k dílu! Ukaste,
še jste muši moudrými a rozšafnými rolníky skutečně
pokročilým:, které nelze tak lehce skasiti a v nívěc
svrátiti. Potomci Vaši budou Vám ještě sa sto
letí v hrobě žebnati a pomník, který si tím postavíte,
ve vděčné paměti potomstva, nezhyne, a pak aní mo

znivce nedbejte a ukašte jim, fe Vás zákon vodní
oprávňuje, še oráče meliorační i bez nich vykonati
můžete, a že pak i kašdé osvlašení a odvodňování
Vaších luk od mich a od soudních drahých komisí a
libovolných příkopů odríseti nebude.

Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 27. blesgh 1897. 1 hl

půsnice sl. 5.90 až 650, žito sl. 8.10 až 6.35, ječmen
sl. 4-— až 4-90. oves sl. 290 až 4.65, proso zi 450
5-—, vikve al. 4.45 at 480, brách al. 8— až 980.
čočka al. 9-80 až 13-—, jéhly zi. 9.— až —0-—, krap zl.
8-— až 21-—, bramborů zl. 1:80 až 250, jetelorého 00
mínkačerveného sl. $4-— až 83-—, jeteleřého semínka
bílého zi. 30-— až 38.—, jetelového soamiaka védského zl
16-— až 23 —, mák si. 15— s 16-60, clejky si. ——
sš —'—, Iněného semeno si. 6-70 až 8-50, 100 ki! gr.
titnýchotrub al. 6-60 ež —-—, 100 kg. peničných otrab
sl. 5-— aš — —, 1 kg. másla čerstvého si. 1-— sž 1.10,
1 kg másle přovařeného si. — — až — —, 1kg. cádia ve
přovéhosl. —80 až —— 1 kg. trarobu 14—16 kr,
1 vejce 2 kr., 1 bektolitr cibule sl. 1-— -až 1-10,
1 kopa růsné seleniny zl. —60 až -80. — Na týb..dní
a obilní trh dne 27. břesna 1897 ojbý.aný, přiveženo
bylo: hektolitrů pšenice 639, kita 320, ječmene —836,
ovsa 574, prosa 7.

„V Králové Dvobe n. L. dne 27. března 1897,
půsnice 5.—5.05, žito 58-15—5-76,ječmen 4:60—5—:
oves 296—340, hrách 8.—9-—, čočka 8——12-60,
vikev 6-7*—720, jábly 8-—16.60, kreapy 8——12.—,
brambory 210—3-2, vejce (bopa) 1-10—1-30, máslo
1.10. 1.20, tvaroh 12—14, maso hověsí 64 kr., maso
telecí 60 kr., maso vepřové 73 kr., maso skopové 60 kr.,
seno 3 —3.50, sláma 1:40—1-60. ..a"

Veledůstojnému duchovenstvu!"a

©

Dvě sochy dřevěné
Pennu Marii Lourdskou a Neposkvrněné Početí,
každou 1 m. 46 cm. vytokoa čisté práce poly
ohromované za nenu velmi mírnou (po 80 zl )nabízí

Jan R. Wolf,
sochař a malíř v Rovném pošta Dobré ©

u Dobrušky, Čechy.
Ukázkoo mohu posloušiti fotografismi obvu. ©
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„Úasových úvahách“
gp- vyjel JN

Životopis sv. Vojtěcha
na oslava %Oleté památky jeho mučenicté sesrti

Doporučujeme tovaryšským jednotám a far
nim údřadům

Cena 4 kr. Stran 32.

A 2. Á

V i| Ť
| plátna a veškeré“ drahy tkalcovského zboží
jako:ručníky, šátky, ubru=|sy, pokrývky na postele,|1

hamany a t.d. ,
v cenách nejlevnějších nabízí |

|

|
vyrábitel

Karel Tanuchman, |
starosta v Studenci m Jilemnice.;

SR- Vzorky tranko.

Adresa pro telegramy:Vápenka, Chrudish
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: Největší závod | : jmč 100rd 5, | SansačnEensační vy vynálos |, rotě '

> Bad oděvy „pro pányč sl.1-90,0běfranko. | © KovýŘradnéprivllegtamW 9 | Budky prošpačky |Í pro universální chránící prostředek
j 5 | a sýkory,bedničky,obav-| E: roti ní oh

kJ| nickétřísk dodá p poce B ou.: EmanuelBělský22 |
aa Král Je | mitále. JÍ a s vložkami ka prosycování zhotovených střevíců
4 w Hradol . + přotipovonínohouchrání kašlákoP nepříjem
25 Hotové oděvy všeho druhu jarní a letní o | : : “

"“ jakož i modernílátky jsou ve Velkémvýbáru na akladě v bolostných oznobenin
hg Objednávkydlemíry se rychle a přesně vyřizají Ceny levné a pevné. Se | o ne

x Hlavnísklad v HořeKutné. + 4 kuřich ok
Filialky: v Hradci Král.,„v Pardubicich, v Chrudimi av Čáslavi. x scela ouroboztjeProspektyjakož inávod.4oeobní(19) raní míry sdarmaa franko.

JosefFanzliik,
Vídeň XVH,Wels8gaa8e 2.

OKO KO OOKIKODOOKOKOOOOOOÍ
Právě vyšel časový spisek ;

Prámnípřítel pr KaŽLŮh0

právních,jež každý levně a bez advokáta sl
ditimůže. Cenapoštou55 br.Naobleděv kaše| - V Zčleté ovělviny

vyší démknibkapectría sejménau nakladatele (86) RYCHNOVÉ j KN. "| doporučujena jarní obleky, kareleky a kostela,
EMILA ŠOLCE V TELŮOI . doporačajemeP. T. košlstraa patro- ska

nátnímúřadům E IGNÁC STRÁDAL,
| hh . závod soukonickýv H

I AN HORÁKÍ | riiň TŘŘDODKŮ| nnoreorep ce
. a veškerých potřeb kostelních. medeiliíobchodeí komory jé vé vPlovdivě stát

soukeník 3 Mimoto přijímáa vkusněprovede Vzorky zdarese a rano. >
V RYCHNOVĚn K. malby chrámů. |

OR> nabízína dobuJarní "m Vzorkypžedložíse na požádání.Veškeré zakázky vyřizují se vkusně tr- j

čistě vlněné látky jmvlastn | (Valea levně.
Račteš učiniti jen malouobjednávku

na skoušku! Knížecíscí aroibiskupská hutní správa v | |

PEP“Vzorky na požádání zašlu franko. "i Režmitéto (o remi) odporačajesvé výrobky (80) m všech soustav akašdé velik A eš |

Dělujevšemsvýmmilýmveledůsojnýma „litých křížů | P amo aje
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
abymii dáledůvěrusvouvěnovalia slibuj.vždy nich, hřbitovních a polalch, náhrobních - Jan Tuček,
vzornou,poctivouobsluhu. (15) prv Svatých soch, dále tyčí schode ji továrna na stavbu varhan s harmonií|

stavebnia strojnílitinyv conáchmí | v EKutné Hoře.
| —ex©Založená roku 1860. AeO+00000000090voo000 00 *©

gp- SVŮJ K SVÉMU!=

To nejnovější
jakož i veškoré draby hladkých sukeo ku

Brambory k sázení!
Paulsenův

„Obrovský modrý brambor“
Nať toboto drubu jest silná a zelená aš do nej

posdnější sklizně. —Brambor tento bodí se i pro nejtěžší

+0 " Zárukapětiletá. -ju

půdy, sniž by nákese podlehl; jest dobré obutí a úplaě
hniloby prostý. — Úrodnost jeho nedostižená, tak že jej všem účelům

žádnýjinýdruhnepředstihne.—Sklizeňna jednomýsů v obrovském výběru
posemkůpo ječmeni140 hektolitrů zdrávých krásnýc : [ i f i ( Ji “zemóků.— Prodávámpokud sásobastačíhektolitr za 3sl. doporučuje MUDU); j SVÝC ji por am ný

-98 Pravá <a

přirodní vína
SY- 1Nirza 28, 30, 40,50, 60 a80 kr

doporudoje (33)

obonod „vínem
ALOIS SLÁMA,

Prase, Kr. Vinohrady, nárožíPalaek, tř. a u| Mp- PEVNÉ CENY. W ' Báro Brritory
M Černý asyn v M. Kostomlatech Vsudech lovněji!Cenníkyzdarma.

u Nymburka. O99000000000000000000O| ep- Vinnýocet z litr 16kr.
Cenníkyillustrovanénapožádání. KÁKRÁeb eee beovj te OCRav vuuvovuwvvwwuu! | |

| Nejrannější a nejlepší brambor nasvětě ©

ábytek =% „Rohlíček Victor!“
vlastní výroby, jednotlivé i celé Tato znamezitá movinítm saslouší zvláštní pokornosti.Jsou o 16 dní rannější, přito al

| nější než známé „šestitýdenní “ tak še 6ejiž Roncem června kopati mohou. bob alstotloté vě a rod! borné chuti; natě nízké. J o x |

výbavy po nevěsty "0 bgaaa 1tac bo,16kg.a HALp M hem Prodáném(© M — ADOrJ BERNARD, :
Josef *£ Uzel, Ň (50) í(da obchodnízabřadoriveSlaném.B || KKCER

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Franisk Stábi. — Tiskem bisk. tisk. v Hradci Králové.

FRANTIŠEK DUDEK,
rolník v Libuni, č. 50. (53)

——
Dětské vozíky

od 4 zi. 20 kr. výše
© nejelegantnějším provedení jskol i vešker“

zboží košikářské
doporoačí (47)

V. J. ŠPALEK,
tovární sklad suken,

umělé tkaloovství a vlastní vyroba
poděivek (22)

v Hradci Králové.
©Vzorky na požádání franko. Prosim

jen ©udání druhu a kjakémuúčelu.

O0000+000000000000000O000000

90000000000000000000000000000

Praha: Spálená -ulite čís. 26.
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výsady ma tahém papíru, který slul

porgamea. Je-li pergamen starý, dostává zažloutu barve. A proto nasval v říšské radě práva
českého národa ma to, aby vlasťf naše byla sku
tečoým královstvím, český socialista zašloutlými
pergameny, jak to před ním řekl leckterý ústa
vověrný Němec. Zarmoutilo to ovšem každého če
ského vlastence. Ale Dra. Černohorského v Praze
to tolik pobouřilo, že žádal, aby se na radnici
pražské „učinil státoprávní projev“ to jest, aby
otcové královského hlavního města našeho veřejně
tekli. še považují za pravou-a spravedlivou věc,
aby Čechy, Morava a Slezako byly jedním králov
stvím čili státem —

Dr. Černohorský se jiš víookráte ukázal jako
přívržeseo liberalismu Čili tobo učení, které chce
lidstvo osvoboditi i od samého Boha a od jeho
zákonů. A nyní najednou má se činiti projev pro
stará práva. A právo BeDÍnic jiného, než zákon
stvořitelem do duše Ndeké vštípený, zákon Boží.
Tedy na jedné straně osrobození od zákonů Bo
žteha padruhéstraněvázánízákonemBožím.Jak(o
Jde dohromady? Tomu, kdo dle zákonů zdravého
rozamu myalí, to ovšem nejde dohromady. Jest
to veliká nedůslednost liberaliamu. Celý
ten projev od dra. Černohorského poehůzející jest
námprojevam nepravdy liberalismu.

Je to už dávno, co jsem se učil počtářetví

pa střední škole. Necítil jsem v sobě nk porolání státi se professorem počtářství nebo dokonce
bvězdářem, jehož úkolem jest vypočítávati běh
těles nobeských. V tum ohledu klonil jsem se,
když mne to počtářství — ta matbematika —
trápila, k náhledu toho skrovného muže, který
pravil, že „to sa padesát krejcarů člověk všecké
pořídí,“ čili že to je beztobo v kalendáři, kdy
totiš budeme míti zatmění slence a; pod jakou
„planeta“ se kdy dostaneme. Ale něco velice do
brého pro celý život jsem přece zté mathematiky
podržel. Pomabá mi to k něčemu ještě vyššímu a
důležitějšímu než je samo zatméní sluoce, totiž
ku zkoumání samého Boba a jeho prevdy. A cv

| FEUILLETON.
"Ty's.

Oba seděli v zahradní besídce; ona zírala
soivým zrakem na své vyšívání, on obíral se ne
obyčejně pracným zaměstnáním, — hledal slova.

Pro mladého princova vychovatele bylo to
zaměstnání neobyčejné, neboť když na př. svému
svěřenci vykládal proměny Ovidiovy nebo Virgi
lovu Aeneidu nikdy se mu nedostávalo slov, a na
opak s nadšeníta vypravoval o těch ženách z an
tické báje, které všecky kvintány a sextány tak
uchvacují a v nich probouzející se první lásku
v pravý žár rozohňují. |

Avšak, jakmile se zahleděl do tváře půvabné
Boženy, jakmile učinil pokus, vylíčiti jí rozervaný
stav zamilovaného svého srdce, který jí dojal a
trápení jeho konec učiml, tu mu vyschl pramen
řeči, jeho zraky bloudily zoufale po besídce, ble
dajíce pomoci a utkvely vždy na sošce Amorově,
která se na něj se zvlášlní škodolibostí potutelné
bleděti zdála.

Tek tomu bylo nejen dnes, ale již po více dnů.
Konečne vzal s povzdechem svůj klobouk,

Boženka srdečně mu stiskla ruku a nastávající pan
professor krásných věd a umění odcházel s pev
ným úmyslem, že příště sc zbaví nerozhodnosti a
jako Caesar odhodlaně překročí Rubíkon, aby do
byl Říme, t. j. srdce a ruky své Boženky.

Když vychovatel Lomecký vkročil do svého
pokoje, byl velice mile překvapen právě došlou
zásylkou, která obsabovala nové jeho literární dílo:
»Žena ve společnosti lidské«. | Byl hrdým na ně,
neboť byl to výsledek dlouholetého studia a pilné

práce, kterou chtěl se zavděčiti sejména slečněženě.
sAno, ano, tak to udělám! Zítra přinesu

,

že to jest? Jest to důkaz, kterémuž nášpanpro
feesor 1 říkal „reductio ad absurdam.“

býti pravdou tc, z čeho následuje abeurdita —
nesmysl Tak n. p. Nevěrecký pan professor
trrdil, že zvíře a člověk jest vlastně jedno. Jeden
kráte jeho žák nic neuměl a pam professor mu
řekl: Vyžďálku, vy jste osel A co řekl žák?
Odsekl: Osel a člověk jest vlastně jedao a pan
professor je také člověk. Bylo zle a moc zle ale
jen ve třídě.

-Nedělám si naději, že tento „stodentskýkou
sek“ logiky porazí liberalismus a s ním i slovůt
nébo Dra. Černohorského. A proto pomýšlím na
silnější důkaz. Jest to asi tento.

Liberaliamna — osvobození ducha lidekého
i od samého Boba — jest v koření svém bez
božectvím. Bezbožectví praví, že neexistuje —
není — nic než hmota. Ve bmotě nalézám jen
sílu, ale žádnou spravedlnost, žádné právo. N.
p. velká voda jest silnější než dům — a nemá
to za bezpráví, že beře dům. Tigr požírá zkou
matele Afriky, professora z vysokých škol evrop
ských, protože je silnější než pan professor; o
bříchu, bezpráví tohoto činu nemá ani poněti. —
Liberál praví, že existoje jen bhmota, a proto
vždy a všade musí rozbodovati jen síla, právo
a spravedlnost nic není. — Ale když přecev duši
člověka je pojem a cit prára a spravedlnosti?|
Ovšem, pak ale člověk není jen hmotou, pak je
bytostí zoela jinou než hmota. Pak je člověkduch,
a původcem jeho není hmota, nýbrž Duch —
Bůh. — A ten Bůh právě dal do duše člověka
pojem práva a spravedlnosti, dal jí zákon. Adle
tohoto zákona, ne dle síly hmotné, má člověk
jednati, toho si je vědom. Jest tedy člověk záví
slým na zákonu Božím. A tadíž liberalismus —
učení, že člověk nezávisí ani na zákonuBožím —
Dení pravdou. V důsledcích svých vede k ne
pravdě,G Desmyslu — že tasižve všem všady
roshoduje síla. — I tak je dokázáno i to, že ten

jev liberála Dra. Černoborskéhopro právo
e důkazem nepravdy liberalismu.

Důslednými v tom obledu jsou liberální
Něanci. Mají posud sílu, kterou brání našemu
právu, a proto na nísto práva nastapuje síla.

—— ——
dedikační výtisk slečné Boženě, kniha jí bude za
jímat dojista. Pak promluvíme o ženách antických,
na to přejdeme na ženy moderní, pak přijdu na
Boženku, konečně se zmíním o sobě a pak — pak
bude vyhránole | O svém budoucím štěstí snil a
blouznil pak nastávající professor dlouho do noci.

Probudiv se druhého dne po občerstvujícím
spánku a sladkém snu, vzal si potřebné knihy,
jakož i skvostný exemplář svého díla, a odebral
se pak k princovi, aby mu vykládal o Aeneasšovi
a africké Didoně. Než byl příliš roztržitý a dol
proto princovi písemní úlohu, aby přeložil několik
řádků z latiny a sám se pak zahloubal do své
knihy o ženách. Ani nepozoroval, že princ jest
již hotov a že se obírá opisováním básně Jaroslava
Herdy, když to spozoroval, sebral úlohu a skon
fiskoval báseň, kterou v roztržitosti založil do svého
spisu »Zena ve společnosti lidskél« Když s prin
cem probrsl a oprarfl písemní úlobu, chvatným
krokem ubíral se k besídce, kde doufal spatřiti
páně ředitelovu Boženu ve společnosti malé její
sestřičky. :

Vkročiv do zahrady se zářivým zrakem po
dával milené dívce spis, kterým doufal sobě po
jistiti zvučné jméno v učené společnotti.

»T.t mé dílo slečno, o němž jsem vám tolik
vypravovalla

=Těší mne, pane professorel« odvětila potě
šená Boženka. +Stal jste se jím zajisté slavným
mužem.

>O, na to schází ještě mnoho«, odporoval
vychovatel, »budu však šťasteo, psk-li knize mé
věnujete laskavou pozornost a povíte mi pak o
ni svůj úsudek.«

oToť se rozumí, že to učiním«, smála so
Boženka. +Avšak není to pro moe moc učené,
budu tomu €ozumět pane professore ?«

Šťastný vychovatel kýval hlavou, že nikoli a
pravil pek:

«

A socialisté? — Pokud mlyví o rovnosti a spra
vedinosti, nejsou důslednými. Hmota, jež jim je
Da místo Boha, nezná rovnosti ani spravedlností.
Právě v hmotné přírodě panuje nerovnost a síla.
Lašťovka požírá mouchy; lašťovku požírá ostříž
neb orel, arla zabíjí člověk a člověka požírá lev,
tygr; ale i n. p. stroj železniční jej: ničí atd.
A chytrý „a vyvinutějším“ mozkem šidí hloupého
s mozkem změklým. Když však socialisté ostatoě
smějí se právu, a jsou odbodlání i násilím, lupem,
vraždou, obněm provésti si vůli svou, — tof dle
liberalismu — od zákona Božího nezávislého —
jednajízceladůsledně? A pak ještě něco...
Není-li Boha a je-li jen hmota, tu není cílem člo
věka nic jiného neš rozkoš a naplnění žaludku a
možná nejlépe a nejvíce. A k smíchu jsou věci
vyšší všecky, kterým učení říkají ideály. A ktém
ideálům patří právě právo i národnost — ai ty
zažloutlé pergameny.

Chybu svou člověk nerad uznává, obsvláště
ne liberál. A proto nekojím se tou nadějí, že p.
Dr. Černohorský nechá liberalismu, chee-li právo.
Ale soudní čtenáři naši uznají zajisté, že ten po
směch ze zažloatlých pergamenů zavinil ten ne
důsledný liberalismus, který pod jménem svobo
domyslnosti zachvátil u velké části český národ.

Pánové!Evanjelium stalo se nám za
žloutlým pergamenem, a nyní se divíte, že
právo — ten nikdy nešloutnoucí pergamen Stvo
řitelem nám daný a rukou Všemohoucího pode
psaný — jest uvedeno v pohrdaní a posměch ?!
Kde jste se ocítili? Evanjelium, které hlásá ide
úly nejvznešenější patří dle vás nanejvýš do mu
Boa mezi staré pergameny, a vy chcete, aby děl
míkovi byl drabým ideál — národnost — a divíte
te, že je mu milejší žaludek? Evaojelium, ten ve
Jiký projev spravedlnosti a lásky Boží, váš li
beralismus celý problodal svou nevěrou, tak asi
jako ty pergameny trálovédvorské, a nyní chcete,
aby ty pergamany státoprávní nikdo neohlodával
svou bezbožeckou nevěřou, která má jen sílu a
moc a žádného práva — nyní činíte vy projevy
právní? Církev u její duchovní královakou vládou
vydáváte v posměch bázejíce slovy hierarcbie, kle
rikalismus, vládychbtivost etd. atd., ačkoliv církví
její právní stav zaručují pergameny o smnácte set

»Ušlechtilé srdce každé ženy tomu rozumí.«
To pravil poněkud nejistým hlasem. »Věřte mne,
v tomto díle odhaluje s: vám celá moje duše.
Potěšíte mne nesmírně, pak-li jeco nejdříve přečtete«,

»S radostí«, odvětila Boženka, která se při
těchto slovech lehce zapýřila, neboť mladý švarný
vychovatel jí nebyl lhostejný.

»Pak-li vás návštěva v naší zahradě nemrzí,
tedy pozítří o této hodině budete zde vítán, pane
professore, neboť do té doby budu s četbou vaší
knihv hotova.

»Dfky, díky váml« odvětil vroucně vycho
vatel. »Nebněváte se však slečno, že jsem vám
dílo své jaksi vnutil?=

»=O docela ne, naopak mně lichotí, pak-li
mne činíte důvěrníkem nejvnitřnějšího cítění«. Při
těchto slovech polil Boženčiny tváře žbavý růmě
nec. Vzpomněla si, že řekla více než chtěla.

Za dva dny na to kráčel nastávající professor
s veselou tváří k besídce v zahradě zámeckého
ředitele. Plán jeho, vyznati slečně Božené lásku,
pomocí jeho spisu o ženách, zdál se mu býti vý
tečný. Avšak čím více se blížil besídce, tím více
ho opouštěla sebedůvěra.

Když vkročil do besídky, seděla Boženka,
jak obyčejně při vyšívání, avšak tentokrát zvláštní
růměnec pokrýval její tvář a lesk jejího oka pro
zrazoval patrné vnitřní její rozčileností,

»Četla jste moji knibu?« tázal se jaksi ne
jistě vychovatel.

Přikývla a líce její polly se ohnivým nachem.
»Jak se vám líbí?« vyzvídal dále vychovatel.
Boženka zmatené hleděla kolem sebe a —

mlčela.
Vychovateli počínalo býti v této atmosféře

trochu úzko a proto odkašlav si, ujal se ještě je
dnou slova:

*Což se vám nelíbí, že mi neodpovídáte?«
Tu šeptala Boženka se sklopenými zraky:



det staré — akdyš nechtí vám uzaati
české, tu vo divíte? A

- Pánové!Pergameny Boží nežloutnou!
— Ale za to šloutnou porgameny. lidské — tisic
kráte třebas přísshamizpočetiné— kde m s
ovanjeliem jedná jako se zašlontlým pergamenem.

Ve světě, ové, jedná se o néco více, než
o státní právo 6. Jedná se o právo Boží!
Bude-li pokračovati váš liberalismus víc a více
k athejsmu, budou se trhati a zahazovati ještě
jiné pergameny. Bostrhá se a zabodí především

orgamen, na němž psáno jest: „Nepokradeš.“
Řostrhá se pergamen se zákonem: „Neszabiješ.“
Rozírbá se pergamen: „Nesesmilníš.“

Přijde světový obrat krvavý a ohnivý, snad
krvavější a ohnivější, než byl táboritský a fran
couzský. Přijde aklesnutí Europy do stavu bar
barství — do stavu sobeckého násilí a zho
vadilého rozkošnictví. — Kdo pak potom
bude mluviti o porgamenech národa českého? —
Pak bude míti lidstvo jiné starosti, než jsou stá
toprávní projevy na raÁnici pražské. — Pak vy
nesou se ze starého haraburdí ty věčně nežlout
noucí pergamenyevanjelia. A na tom základě
bude se znovu přemáhbatínásilí a bezpráví, na tom
základě bude se znovu lidstvo povznášeti z bar
barství ku vzdělanosti pravé, kterou však jiného
není, neš posnání a následování Boha.
Chcete-li tedy pánové, učiniti projev státoprávní
něco platný, udělejte uejprv projev pro pramen
práva, pro Boha a pro jeho evanjelium. — A uchrá
níte-li národ náš barbarství besbožectvím brozí

cího, -li národ náš zboubu národům hrozící
a vrátí-li se lidstvo k Bohu, pak, co je božským
právem národů, přijde samo sebou. Zažloutlé per
gameny plijdou zase ke oti. Be

Ministorská krise zažehnána,

Páteční krise ministerská po oedělní náladě
končila překvapujícím, ačkoli ne zcela novým
způsobem. Liberální Němci a pan hrabě Badeni
to nemyslili s tím krislováním tak zle a proto se
přidršeli ohledně nepřátel receptu bodrých Hanáků:

Bodó-le otěkat, hrrr na něl
Pádó-li na nás, otečem!

Liberální Němci v ministerstvu, pan Pavel
Gautsch baron z Frantenthurmů, ministr spravedi
nosti hrabě Gleispach a ministr zemské obrany
brabě Welsersheimb hoali štarmem proti jazyko
vému nařízení, pan hrabě Badeni povídal, še bez
liberálních Němců a velkoststkářů vůbec vlád
nouti nebude, v židoveko-liberálních, oficios
ních a polovládních listech se zvonilo na poplach,
ale na pravici se toho poplachu nechtéli nijak
leknout.

Dr. Žáček pravil, že Moravané rozhodně
pepůjdou s Prombery, Fachsy a Mengry, kteří
rovnoprávnost národní šlapají nobami, kteří české
státa( právo prohlašují ve zpupnosti německé za
velezrádu.

Baron Dipauli, zdárný odchovanec Hohen
wartůr organisoval šiky pravice opět jednou po——————-—->

»O ano, ano! Vaše verše se mi nesmírné
libily a rovněž vaše knina. Jak krásně dovedete
spojiti poesii s vědoul Avšak, prosím pane pro
fessore, račte mi přečísti sám vaši básničku|“ —
žebronila Boženka.

Nyní bylo panu vychovateli opravdu borko.
»Báseň, jakou pak báseň“ — přemítal v duchu.

eTak přečtěte mné jí, prosím pane profes
sorel« — žadonila Boženka znova, podávajíc pro
fessorovi popsaný papírek.

Ten začal konečné číst, ale dělaly se mu při
tom mžitky. Muselsi potřít zrak a četl pak blasitě:

královatrí

*«Ty's jako slunka paprslek,
jejž chytá vlnka vlhá —
já Tebe také chyial jsem
a zachytil Té, drahá.

Ty's jako včelka zlacená,
jež v kalich zvonku vletla —
Ty's také vlétla v srdce mé
a mysl mou jsi spletla.

X

Ty's jako jaro( smarantb,
jejž motýl líbá v lice —
já k Tobě přiléť"v polibku
a nepustím Té více.«

Mezitím, co vychovatel četl, skákala a lan
covala mu před očima ještě více jednotlivá pí
smeoka, avšak konečné se zpamatoval, neboť po
znal rukopis princův, opis to básně Herdovi. Avšak
čím více četl vychovatel, tím více chvěl se muhlas,
slečna Boženks rozuměla jeho citům a když do
četl, spočívala dívka v jeho náručí.

Báseň poety a nezbednost princova a nikoli
jeho učený spis dobyly mu Boženčino srdce.

»Boženko,ty's...«
„sÁno, jsem tvojel« — tak dlouhým polibkem

končili oba zamilovaní své vyznání lásky.

Um

Hobeawartovsko,pas dr. Bagel, rytíř Jawor

dr. Laneger se šibalsky velmožnéma pánu Bade
novi omlouval, še tentokráte je ministerskou krisí
scela nevinnem — a když takto bhrabé Badeni
zvěděl, že přivršenci zemské samosprávy jsou 80
lidární, že chtějí utvořiti stálou, společnou parla
mentární komisí, tu Jišák brabé Badeni obrátil,
hrozny byly trogku kyselé a proto řekl, ša to tak
zle nemyslil, že naopak sabyl přesvědšení, ge
vyjímaje Čechoněnice, dajčnacionály a sociální

půzeů.
Když totiž Němci a velkostatkáři liberální

se přesvědčili, že Čechové, Poláci, slovanský a
německý křesťanský klub utvoří většinu i bez
nich, tu problásili, $a sice jaon odpůrci zavedení |
české řeči úřední, že však jinak budoo vládu pod
potovati. Pak-li se nyní liberálové budoa těšiti,
še hrabě „Badeni“ klerikální většiny
nepřijal, nu ať se tím těší a ať třeba svým
voličům namlurí, že zvítězili. — Nejbližší udá
losti ukázaly liberálním Němcům, še jest proti
nim pevná většína konservativní ve skutečnosti
ustan>vena, byt by o tom pevných úmlav ani
nebylo.

Hrabě Badeni musil z požadavku svého, že
bez ústavověrných velkontstkářů žádné většiny
neutvoří, hodně mnoho slevit, nebot většina se
utvořila bez něho a liberální velkostatkáři jsou
rádi, že budou moci jako „volná skupina“ připo
jiti se k praviei. Toho jim nikdozazlóvati nebade.
Předseda ministerstva věak také ví, že nyní zá
visí na pravici a že nebude pro něho radno, aby
se zavazoval čímkoli Němcům soad proti pravici.

Spojení autonomisté vyšli tentokrát z krise
jako vítězi, šiky Němců i s podporou hraběte Ba
deniho a činitelů politiky zahraničné osvědčily se
býti tentokrát proti pravici alabými. což budiá
pro strany pravice pokynem, aby v jedaotě a
svorném šiku slovanském a křesťanském i na dále
hledaly spásu. Strany pravice čítají dnes 223 po
slanců, 30 křasťanských německých sociálů se
kloní více k nim než k liberálům a tak muhbon
čítat strany oposičaí nejvýše na 170 hlasů.

Strany autopomistické mobou býti tedy zcela
spokojeny 8 rozhodnutím Jeho Veličenstva, še od
stoupeví ministerstva Badenova nepřijal.

Císař vlastnoručním listem ujistil hr, Badena
a ministerstvo svou přízní a důvěrou, nepřijal na
bízené odstoupení, jelikož je vůle koruny, aby|

svou činnost výhradně státními zájmy určovala.
Tento císařský list má patrně upokojiti Maďary,
Německo i naše německé liberály, aby tito po
slední nedali se svésti k hloupostem, které by je
ještě více poškoditi mohly. Císařsvou autoriton
upevnil postavení br. Badena, jak to v parlamen
tárních státech vůbec jen možno. Avšak císařský
list jest důkazem, te hr. Badeoi vlastní silou se
udržeti nedovede, še jest proti většině slabý, že
s ní musí počítati.

Badeni musí nypí pravici respektověli, neboť
tato seznavší nyní smýšlení všech skupin, dobře
ví, že kníže Jiří Lobkovic, hrabě Karel Bugnoy,
kníže Alois Lichteosteio nebo někdo jiný by úřad
ministr presidenta také dobře zastal a že některý
Čech by mohl býti také zcela dobře ministrem,

ku kterémužto případ ostatně také dojíti musí.Hrabě Badeni dostal od císaře úplnou vol
nost bledati podporu tam, kde ji nalezne. „N. Fr.
Presse“ ovšem také trpce a kysele dvznává, že
v říšské radě převládá názor, še polsko-klerikálaí
českávětšina,jejíž utvoření chtěli němečtí
velkostatkáři zamesit, pevně ve sku
tečnosti existaje, že mladočešise problásili
solidárními s Poláky, Poláci s feudální šlechtou a
tato opět s klerikály, že mladočeši nemají pranio
proti většině, v které hraje prim klerikál Dipauli.
Také školní otázka dle tvrzení „N. Fr. Pres
se“ není pro mladočechy překážkou jejich spojení
s klerikály; mladočeší prý sice klerikalisování
národní školy cestou říšského zákonodárství pod
porovati nebudou, avšak badon soohlasiti, aby
upravení školských otázek se zůstavilo zemským
sněmům, při čemž prý se těší, že český sném ku
klerikalisování školy nikdy nesvolí,

N. Fr. Presse“ může, míti pravdu. Avšak
také ješt jisto, že nové proudy v Čechách se šířící

a socialismus již teď způsobily ve suýšlení mladočechů značný obrat. Lid český musí dříve nebo
později sám přijíti k náhleda, jaké upravení -jeho
školy v přítomnosti a budoucnosti nejlépe mu
svědčiti bude. Z jizlivéhó židovského posměchu,
že ae plazí před šlechtou a klerikály, nemusí si
mladočeši nic dělati; postavivše se do řad pra
vice, prokázaly české věci zatím ty nejlepší služby

K668
Schůze rolníků.

— V neděli, dne 4. dubna konala se o 9. bodině
odpolednívalná schůze delegátů župní jed
noty hospodářskéseverovýchoPních Čech
v hotelu pana Hatly na Prašském Předměstí a Hradce
Králové.

Do schůze dostavili se četní del rolníci
intelligentof, kteří mají pro potřeby své vé poro

zemění,o čemšnejlépesvědělizíjem aposornosí,
6 Jskos celé. jednání sladovali a ro 20 účanínili.
Jest tádoucao, aby se stejnou horlivostí a se stejoým
porozuměním pracovalo pro tvé zájmy a potřeby rol
miciro teké v ostatních krajích českých, aby vzalo
řízení svých osudů do vlastních rakou, aby vyhledá
valo všechny cesty a prostředky pomocné, které by
k slepšesí jeho poměrů hemotaých, osvětových M mrav
mích vósti mohly. Nejvíce záleší ovšem na svépo oóci,
která mení Wice jedinou, ale péece vědy jen hlavní
spásou rolnictva. C
- —'Bolnictro, odražené v žepní jednot hospo Jářské
severovýchodních Čech, zná své poslání, což vysvítalo
nejen s oelého jelnání, ale hlavně s jednatelsté
zprávy a řeči jednatele, p, ředitele hospodářské školy
Frantffka Bauera, jakož i z řačí pana předsedy,
zemskéhoposlance pana Jana Jaroše.

Tento a potěšením zahbájil tře:í v.lno3 hroma
du sdružení rolniotra českého severorýchoda. Usku
tečnění župního sdružení jej těší a četná návštěva
třetí valné uchůze dolegátů jest -důkasem, že byla
šťastnou myšlénka utvořiti tak velké agrární sdružení.

Na to představil p. předseda Jaroš delegáta
zemědělské rady, pana Skvrnu, načež oznámil, že
někteří páni delegáti svou nepřítomnost v dnešní
schůzi omlavili jiným naléhavým zaměstnáním. Doošní

„valné schůze by byla zajisté ještě četněji navštívena,
kdyby se současně nekonala ustavojící schůze akol
ového pivovaru v sousedních Kaklenách.

Na to udělil pan předsoda slovo župnímu jed
tateli, panu Františku Baseroví. Nežš-lípřikročil
k sdělení zprávy jednatelské, odsoudil pan ředitel
ostře odštěpenecké a protinárodní snaby českých so
cialistíckých poslanců a „navrhl sl. rhromtáždění k při

je P kromdádání dologát Šupní jednoty hospos ; . , ,
dářské severovýchodních Čech ve valné sehůsi dne
4. dubna 18997 ma Prašském předměstí u Hradce
Králové shromášdění usnesl se jedno —
v sastoupené volnichva všech šestnáchi sdrušených
spolků hospodářských vysloviti nejhlubší opovršení
nad svádnýmprojevemtak svaných „českých“
soctalných demokratů očeskémstátnímprávu
a projevují politování, še mohlse nalésti syn české

matky, kterýpojenotýjší city národa hrubé uráší aslatby nám všemtak předrahésurověšlape“.
Kdyš pan předseda Jaroš ce tázal, kdo jest

pro schválení této resoluce, zvedly se race všech
českých roloíků, kteří v spravedlivém hněvu a s roz
hořčením odsusovali hnusný čin židovekých otroků.
Proti přijetí resoluce navržené neozval se nikdo,
byla tedy resolucoschválenajednoblasně.

Na to přednesl p. ředitel Fr. Bamer správa
jednatelskoa:

Slavné sbromášdění|
"V poznání velké důležitosti spolčování se ze

mědělců zařízena byla naše župní jednota hospodářská
apo drebé jest mipopřáno,0její činnostipodávati
zprávu.

Jako spolek, zřízený pre rozsáhlom oblasé 10
verovýchodních Úech, nemohla -4e jednota naše —
jak samozřejmo“— zabývati otázkám místními, jedno
tlivým spolkům nálešejícímí a ponechala ve věci té
přesně dle znění stanov úplnou eamostatnosť každému
v šepě sdraženému spolku.

Za to hleděno k otáskám národohospodářským
tím pečlivěji, a pokud jen možno podojiknuty kroky,
aby zájem a prospěch zemědělců vůbec a rolnictva
v jednotě vaší zvlášť co nejlépe byly bájeny a zastá
vány. Že všdy a ve všem nedocíleno ihned žádoucího
výsledku, není vísou ani předsednictva, ani výboru,
ani jednoty vůbec, neboť zájmy zemědělců často Se
křžojí se zájmy stavů jiných a proto počiny naše
mnohých překážek nalézají. Než tolik jsme přesvěd
čení, še vytrvalost, poctirá práce, svědomitost a vsí
jemná shoda povedou nás k vítězství a to tím bez
pečnějí, čím svrornější budou šiky naše. Proto bude
sáhodno, aby župní jednota naše pěstovala přátelské
atyky s ostatními jednotamí sesterskými v Čechách a
ne Moravě, a aby duševního spojení udržovala s vel
kou právě zařízenou jednotou zemědělskou pro krá
lovství České. (Cílem naším neni a nebade, ostatní
stavy poškozovati, ale také na vzájem budeme brá
niti, aby životní zájmy naše byly ohrožovany. (Souhlas.)

Proto jest třeba, aby sdraševí naše bylo po
četně silné, aby jednati mohlo skátečně za veškeré
rolnictvo severovýchodních Čech a jest třeba, aby
sjezdy naše počtem účastníků dokumentovaly nejen
sílu, ale i rosbodnosť našeho lidu rolnického a po
daly důkaz, že Jid ten úejen pocítaje tíhu krutých
nynějších poměrů, ale že také odbodlán jest, a že
dovede práva svá vymáhbati a obhajovatí důstojně,
však také neústupně. (Výborně.)

Po této stránce mnoho jest nám ještě doháuěti
a musíme zanedbané napraviti, aby mebyla dána pří
ležitost k vyčítkám posměšným.

Župní naše hospodářská jednota pořádala v právě
uplynulémročnímobdobídva sjezdy rolaiotva
a to dne 14. května 1896. v Týništi nad Orlicí a
dne 31. ledna 1897. v Doudlebácb. Na obou pro
jednávany velice důležité otásky, loč účastenství ne
bylo právě anejčetnější a žádáme ve věci té veškeré
příznivce a přátele lida rolnického, aby “porzbuzová
ním a vysvětlováním přičinili se, by liknarosť podob
ná, byla odstraněno.

Vedle těchto ujesdů pořádány byly dvě ochůze
delegátů, totiž dne 15. března a Il. října 1896.,
obě na Pražském předměstí. Ve schůzích těchto o jed
notlivých předměstech programu referovalí ochotně

)

pánovépředsedaJan Jaroš, poslanciJosef Ho
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srák, Py. Hovorka a Václav Udršal oprávce
Ant. Štěpánek, místopředsedaMUDr.Relobert

oprava Bhaer) Povašojemeza svoumiboa povin vadáti pánům jménem jednoty

nejvřetejší. (Sonblns.) ní" Veschůzíchtěchsnesenosepo vážnémroko
vání ne četných peticich, které příslušným místům
byly podány. Tak sejména byly podány petice:

Sněmovné poslanců rady říšské:
1. Aby daň pozemková přiměřeněbyla saíšena;

< 3. aby vyrovnání rakousko-uherské provedeno
vylo přiměřeně hospodářské elle obou polovin říše,
ovoatnálně aby zavedena byla úplná roslaka;

B. aby dně « výroby piva, zejména menších zá
vedů uvyšována pobyla;

: © aby vzhledem k životním pohromám v oblasti
naší župní jednoty daš posemková sa uplynalý rok
-seele byla odepsané;

č. aby nobyla zřízena nucená hospodářská spe
Ieéenstva na základě předlohy vládní, výbrž aby sá
Koaně upravilo se fakultativní zřizování takových spe
lečenstev na základě neobmezené samosprávy;

6. aby vývosní premie cakerní byla přiměřeně
svýšena a aby urašeny byly kartely;

7. aby differenčaí obchod 6 obllím na bersách
bylysrašeny;

8. aby dodárky vojenské zachovány byly, po
kud 00 týče výrobků zemědělských zomědělcům Tato
poslednípetice bylatiskemrosmnoženáa všemče
ským spolkům v království Českém snalána ve žá
dostí, aby k zí přistoupily. * ,

Č. k. vládě podány byly petice:
1. V záležitostí rakousko-sbortkého vyrovnání

podobně jako sněmovně poslanců a
2. petice v záležitosti opatřování poměrům ba

čím přiměřených hřebců na stanicích. Tato petice po
dána byla současné téš ústřednímu oboru rady země
dělské pro království České.
-- Komisi říšské pro uprávoní katastra

pozemkového podána byla odůvodněná| potice
opřiměřenésníženídaaěpozemkovévobrodanaší
jednoty šupul. =

Výboravá schůze v posledním roce odbýrána
nebyle, za to pořádaly se dvě větší porady zástapců
spolkův záležitosti dodávek šita pro 10
jenoké zásobárny v Josefově a Hradci
Králové. Že-dodávky vojenské naší jednotě letos
aapož z části byly přiřknuty a opravdu za ceny velmi
přiměřené, sa to velikou záslaba mé obětavý a vždy
ochotaý uáš páo předsedaJareš, jemužbaďte tímto
vřelé díky vysloreuy. (Hlučný souhlas)

Dodávek se súčastníly bospodářský spolek v Ja
roměři, České Skalici, Novém Mésté n. M., ve Rtýni,
Dvoře Králové, Hradci Králové a v Kostelci n. Orlicí.
Pro Josefov docílena cene 1. 7-80, pro Hradec Krá
lové 7-75 za metrický cent. Na dodárce beroa po
díla a sice pro Josefov na 1.800 g šita hospo
dářeké spolky v Jaroměři 500 g, České Skalici 200
a,MoréeMóstén. M 600a,Rtýni500ga ve
Dvoře Králové 100 g — a budou dodávati v měsíci
říjnu 800 g, v listopadu 350 g v prosiaci 150 g,
v lednu 300 a, v února 100 4, v břesnu 300 g
v dobna 900 g. Pro Hradec Králové dodává kvspo
dářský spolek královéhradecký a kostelecký 400 ga.

Podařilo se přesvědčiti kraby vojenské o mož
nosti opatřiti dodávku rolnictvem a doufáme, že v ba
doncnosti jedině rolnictvo to bude, jemuž dodávky
zůstanou vybreženy.

Oves letos nebude dodáván, jelikož hodnota
jeko není uspokojivé a erár veškerou potřeba uhradí
ovsem vberským. — -Počátek byl učiněn a doufáme,
že na příště budou to výhradně jen naše hospodářské
spolky, které dodávky budou obstarávati a tak ziskají
toho, co vlastně samo sebou jejich jest plným právem.

V žapní naší jednotě počítáme, že z1stoupěno
jest 16 hospodářských spolků, esídlených ve 14 znatu
pitelských okresích. Jsou te:

Hospodářský spolek pro okolí Hradce Králové;
hospodářský spolek v České Skalici;
hospodářskýspolek-pro okres Královédrorský;
hospodářsko-průmyslová „jednota v Hořicích;
hosp. lesnický spolek okr. Náchodského v Hronově;
katol. bosp. politický spolek Lípa v Oblenech;
hosp. spol. v Chlumci u. 0.;
hosp. spol. v Jaroměři;
hosp. průmysl. spol. v Kostelci n. Orlicí;
spolek bosp. omladiny v Kostelci z. Orlicí;
bosp. spolek v Novém Městě n. M.;
koup. spolek v Nechanicích;
bosp. spolek v Opočně;
hosp. lesn. a průmysl. sp. v Polici n. M.;
bosp. lesn. a prům. sp. Úpický;
hosp. spolek v Rychnově n. K.

Z těchto hospodářských spolků jest to Hořický,
k'erý sice na počátka přistoupení avé přiblásil, avšak
ani své výbory, ani svolené delegáty neoznámil, va
dopisy aeodpovídé a také šepní příspěvek neplatí,
tak že co zdá, že nehodlá v župní svazek vstoupiti.“

Také mnobé jiné spolky nám pro tento rok
tvé zvolené zástupce neoznámily a bude v té věci
radno, aby budoucně potřebě té bylo vybověno. Stejně
Jest nězbytně nutno, aby každý apolek na počátku
roku oznámil počet svých členů, aby jednatelství župní
Jednoty sdělávatí mohlo příslušné výkazy a i jinak o
počta členů, aby zjednán byl jasný přehled

Po usnesení valné achůze delegátů vydává ae
žapní list „Hospodářský Obzor“ průměrněvo

Kostelecký, Česko-Skalioký, Opočenský a Btýnský;
částečně pak odebírají list spolkový bospodářské spolky
Králové Dvorský, (88 výtisků), Náchodský v Hronově
2) a Polický a. M. 20. výtisků. List ten vychází
Skrát do roka sa poplatek GO kr. a — povážíme-li,

de každému členu avláště poštou se zasýlá a že tudíž
„poštovné 18 kr. obnáší, stojí list vlastně jen 82 kv.
ročně, obnos zajisté velice nepatrný. .

Pokud se obsahu týče, jest Ilat ten čťstě spol
kový a slouží v prvé řadé spolkům, kteří jej pro své
členy odebírají. Přes to vyskytly se v poslední době
a veřejnosti posudky, které by zůstaly námí nepo
všímnaty, kdyby nebyly vyšly s řad těch, kdož jsou
apolačleny naší jednoty. Jasých přání ta zejména, bylo
proneseno, vysvítá z přípisu, jejá redaktor ku sréma
přímému dotazu obdržel. Nehledě však k tomu, že
bylo věcí obvyklé slušnosti, aby jedoání a poptávka
o možné změně obsaha u předsednictva jednoty byla
učiněna, když členové župní jednoty a ne osoby
mimo jednotu stojící tobo el přáli, dlužno připama
tovati, že list spolkový, jak správně minulá výroční
valná schůze delegátů rozhodla, není povolán zabýrati
se politikoa, nejméně pak smí list náš, list českých
rolníků, vybočiti La pole sociální demokracie, blásati
a podporovati její zásady; spojiti se s onou sociální
demokracií, ktorá ve vleku kapitalistickém a židov
ském náš důvěřivý český lid k sobé vábi a která pod
pláštíkemhesla: „rovnost volnost bratrství“
sama zásady rovnosti, volnosti a bratrství nohama
šlape, která ve volnosti "a swobedě tak daleko jde,
še předáky svými ve sborech zákonodárných nejsvě
tější cíty národa hnusně tapl a uráží, jejíž zvolení
zástapoové, tudíž nejlepší její mužové, zrasují českou
svou matičku (Pobnatí), kteří odvěké práva národa
našeho, ona práva, pro která moožství šlechetných a
věrvých vlastenců ochotně a obětavě téch nejobavnější
protivenství vytrpělo — kteří práva tato posměchem
odbývají a úpísy na ně, jež nám všem json listinami
převzácnými a posvátnými — spachřelými pergameny
zovou (Hlačný Souhlas).

Nikdy, pravíme nikdy poctivý náš český lid rol
mický nespojí se s těmi, kdo Českou vňc naší srazají
a neprominutelný hřích páše kasdý, kdo roloictvo
naše oa to bezcestí uvádí. Vlestní list této víny do
pustiti se nesmí. (Soublas).

Tak jako v tomto případa, šel že ne prospěšném,
tak přáli bychom si vřele, aby v otázkách národoho

"epodářských jednotlivými apolžy podávány byly návrhy,
o kterých by se v zasedáních jednati mohlo, které
by pak jménem celé župy -=zastávány a hájeny byly,
po případě za jich uskutečnění by se celá župa za

-oszovala. Jedině tek představajeme sobě dokonalos
a úspěšnou činrost jednoty — činnost, které zejmé
Da nyní jest zapotřebí, neboť v těžzých dobách atojí
naáe rolmictvo. Tíseň hmotná, hospodářská, živelní
pobromy a hospodářský úpadek ohrožují rolaictro,
které jebe odpůrci rovněž rozštěpiti hledí.

Za tímto cílem, ať nene se též další činnost
naší župní hospodářské jednoty, jejímuž dalšímu pro
spěšoému počínání platí upřímnéčeské: na zdar!

Jednatelskou zprávu přijali shromáždéní dele
gáti blačnýmvoláním:Na zdar! a Výborněl

Předseda p. Jareš zkbájil o jednatelskézprávě
rokování. Jelikož se všsk nikdo k alovu nepřihlásil,
byla jednatelská správa jednoblasné schválena.

Jednatel pr. František Bamer přednesl pak
správu účetní. Úbrnoé přijmy činí 1.272 zl.
37 kr., vydaje pak 922 sl 3 kr. takže zbývá jmění

-349 zl. 84 kr., mimo to činí nedoplatky 163 ul.
-43 kr. a dále je to spolkový inventář. Pan jednatel
navrhl pak snížení poplatku za člena župní jednotě
na Ó kr. (který „Obzor hospod“ neodbírá) a na 5Ď
kr. pro odběratele spolkového časopisu, Na to účetní
správa schválena bez debaty a návrh o členském po
platku přijíe Wyl rovněž jednohlasně.

„Drubým bodem programu valné hromady byly
volby předsednictva a revisorů účtů. Na
návrh pana Kavalíra zvoleni aklamací pan poslanec
Jan Jaroš opětza předsedu,panMDr.Reichbert
za místopředsedua pan ředitel Fr. Bauer za jed
vatele. Za revigory byli zvolení jednobla ně p. Ka
valír z Rpchooraa p.Jarkovský z Bělče.

Třetím bodem programu byl rozhovor. „O od
pisování daní při pohromách živelních.

Předsednictví schůze ujal se při této příležitosti
mistopředseda pan MUDr. BRelchert, zemský po
slanec p. Jan Jareš pak velmi důkladně promluvil
o výšo uvedeném thematě. Živé debaty sa na to úča
stnili pp. Jsoský, Čeněk Vít je Rtýaé, starosta
Morávek, Krtička = okresaPolického, Dr.
Reichert p. ředitelBauer a jiní. Véenétoto ro
kování bylo zajímavé,

O thematu: „Máme ze domábali nuceného po
jišťování ?“ ——referoval pak v delší řeči ředitel ha
spodářské školy v Kostelci nad Orlicí, pak Frantitek
Bauer. Řeč jeho provázena byla častým soublasem.
Pa volných návrzích bavili se páni delegáti přátel

Jezdů vlaků.: Prof

Politický přehled.
Z říšské rady. V úteraí schůzi skládal

alib Ji SehOnerer císařia „němsckémulida“,
pak polský rolník Szajer. Schonerer podal várrh
proti zneušívání kazatelny. Za předsedu zvolen

2.050 výtiscích, který pro veškeré své členy odebí
rají hospodářskéspolky Králové-Aradecký, Jaroměřský,

dr. Kathrein, kooservativní katolík 258 hlasy.
Liberál hr. Attems dostal 114 hlasů. Dr. Kathrein

vítal poslance V. kurie, načež poděkoval zatí u
předsedovi -dle -stáří dr. Poskowcovi. Za I. místo
předsedu -svolen 3ó1 blasy Polák, rytíř David
Abrahamoviesz. Liberál Atters dostal 76, na
cionál Prade 37 hlasů Za druhého místopřed
eedu zvolea dr. Kramář 233 hlasy. Týž pravil,
že dosed patřil k straně, ktérá hájila práva mi
nority, a proto se bude chovati objektivně a spra
vedlivé i k těa, kteří bo nevolili. — | Na to čteu

pův návrhrytíte Jaworského,hr. Pálítyho,dr. Engla,ar. Dipauliho, dr. Bulata,Lupula a br. Falkenbayna,
aby sněmovna na trůnní řeň odpověděla adresvoa
celé sněmovay. Dr. Nietache podal adresení ná
vrů levice. PrincAloisLiechtenstein jménem
křesťanských sociálů prohlásil, že jeho strana bude
blasovati pro pilaost návrhu poslance Jaworského.
Nacionál dr. Steinvender je proti návrbům
na zodpovídání trůnní řeči. Na to, až na německou
stranu lidovou a socialisty přijala celá sněmovna
adressní návrh pravice. Pravice vysloví Jeho Ve
ličenstva nvorně svá přábí národní a politická.
Sehónererovci před podáním: adressních návrhů
opastili snémovnu. Konservativec moravský br.
Stolberg konstatoval,že náměstek brněnského
parkmistra koihtiskař Rohrer, který je vyzname
pán řádem císaře Františka Josefa, vybízel pla
káty k volbě socialisty (Posměšné hlasy: Nechce
me Červeného purkmistra) Tím byla loyalita před
ního sloupa mofavských liberálních Němců. o
které hr. Badeni tolik stál, do divného světla po
stavena. Ve středa byli zvoleni do kvrotové de
putace: poslanci dr. Fořt a H. Janda, do výboru
adressního pp. Blažek. Brzorád, Herold, Kaizl,
Pacák, Schwarz, Stránský a dr. Žáček. Pravice
má v adresením výboru 24, ostatní strany 16 čle
nů. — Poslanec P. Stojan podal návrby, aby
vláda podala „předlohu o savedení hospodářských
společenstev.“

© ukončen: mialstorské krise na

posl „Prager Tagblatt“ tento charakterický článek:est situace vyjasněna? A když ano, jest utvořen
snesitdiný stav? A když ano, tedy na jak dlou
ho? Náš dopisovatel aděluje s námi z Vidně: „Mi
nisterská krisá jest ukonóena. Císař zamítl demisí
hraběte Badena Kabinet zůstane solidární v dosa
vadním svém složení v úřadě, a hrabé Badeni
bude vládnouti teď bez pevně složené vétšiny.“—
V sobota, v den před ministerskou radou za před
sednictví císaře rozvinula se bojovná hra, vníšso
hrálo v kostky ae pouze o otázka jazykovou, ale
ještě o zcela jiné věci. Co podniklhrabě
Hobenwart před čtyřmi roky pomocí německých
liberálů a Poláků, aby udělal braběte Taffeho šah
matí, o to se pokusil v sobotu baron Dipauli
aby na „autonomickém“ základě utvořil spolek
klerikáloě-polsko-český a aby na braběti Badenovi
vynatil vě'šinu podle svého vkusu s programem
„pozemštění školy“. Čechoněmci měli býti oběto
vani Čechům, rovněž „německá Morava“, a za to
se měla poaechati klerikálům vláda. Kolportovali
již tuto mioisterakoa listinou: Badeni předseda a
správce mioisterstva vnitra, ačkoli tento prohlásil,
že nechce spoluúčinkovati, dr. Kaizl finanční
ministr, Wittek obchodníministr, Steinbach
ministr spravedloosti, Latour ministr vyučování,
prinoFerd. Lobkovic ministrorby, Gutten
berg ministrzenské obrany, Bilinski ministr
veřejnédopravy, Rittner polský ministr, a princ
BedřichSchwarzenberg Český ministrkrajan.
Baron Dipauli oltil se již tak jistě pánem si
tuace, že „Národním Lietůin“ — které na první
straně svým busitským čtenářům vychváliti se
snašili požehnání autonomistické koalice s něme
ckými klerikály — na zadal straně, kde, umí
stěny jsou telefonické zprávy (helvety
Ryby a žida Penížka z Vídně, vynutil povzdech,
že Dipauli počíná si tak sebevědomě, jakoby byl
epasitelem a vůdcem k+alice, proti čemuž prý
čeští velkostatkáři s největší rázností protestovali.
Mezitíin však, co se Mladučeši, němečtí kleriká
lové, č:ští klerikálové a Poláci spolčovali, aby
Badena svým programem překvapili a rozhodající
ministerské radé předchozí rozhodnuti zabráli, tu
korana a zahraniční úřad zaujaly vůči této zvláštní
koalici postavení, jaké vyžaduje jejich poměr ku
spolku s protestantským Německem a k oné dy
nastii, která papeze světské moci zbavila, nebot
spolek a protestantskou říší německou
a sKvirinálem zosnáší sese slovansko
klerikální vládou v Rakouska. Jednání
s ústavověrnými velkostatkáři znova bylo zahájeno
prostřednictvím členů levice v panské saěmovně
(baron Chlamecký byl u nadience u císaře) a po
delší poradě zahraničného ministra hr. Golachow
ského 8 Badenim, dostavil se k tomuto dr. Bae
renreitber, aby 8 aím sdělil, že ústavověrný vel
kostatek jest pro vládní většinu potud k dostání,
ježto pro rozpočet a pro obnovení branného zá
kona a ona opatření hlasovati bude, která směřují
proti radikálním proudům, ve všech ostatních zá
ležitostech, že si však ponechává voluou ruku a
že zejména proti jazykovému naflzení zůstane
s ně neckými pokrokovými a němockonacionálními
poslanci v oposici, kteří v nedělní schůzi o spo
lečuém postopu proti jazykovému nařízení rovněž
se dobodli, aniž by voleboí kurie pro český sněm
za protikoncesi považovali, jakž býl také vůdce

čechoněmcůdr. sensor problásil. — Tedy i



tento dopis němeského lista
sko ústap Němců liberálních.

cchoněmecl bez rozdílu straa vypovídají
boj jazykovému nařízení, které u úřadů

soudních, politických a správních, poštovních a
finančních v Čecbách zavádí rovnoprávnost. Jedi
baba Bohemie zlobí se, še mladočeši svlékli se
sobe paseudoradikální kůži. Se sněmovní galerie
hrabě Hohenvart s úsměvem prý se díval se sta
rým tatíkem Riegrem na krásnou dru: „Mladočeši
s klerikály raka v race |“ Rieger má příčinu býti
spokojen s tím obratem a celý národ také. Hrosby
a posměch Němců minou se účinkem.- Mladočeská smířlivosí a nodůslod
mesí. Mliadočeši nepřipustili, aby samostatný po
slanec, český rolbík Šrámek, společně s nimi

psal ohražení státoprávní, ponévadš prý nebyl
zvolen na společný jejich program a poněvadž prý
agitoval proti jejich klubovnímu kandidáta. Jea

kdyby se bylpozpodnýsbčně přihlásil ke klubu,byli by mu dali mil svolení ke spolupodep
sání. Za to však úkázali své osvědčení socialistům,
jež přímo vybídii ke spolupodpisu. Jest politování
hodno, že ješté na počátku říšské rady byli Mla
dočechům bližší socialisté, než poctivý, český vla
steneckýrolník,který na Českém jiha pro
svelebení rolniotva moobo udělal. Osta
taš vůdce mladočeské x uúkvapnné nesmířlivosti
vyléčila snad s důstatek zrada socialistů, apácba
ná ma českém státním právu, proti níš protestaje
teď celý uárod. Rolník Šrámek padav společné
P. Stojanem státoprávní osvědčení, vykonal ovšem
svou povinaost a rolnictvo mu dojista promine,
že chce potteby rolnické všďly a věady důrazně
bájiti — i bes mábebku kluborníh> a třeba 1
proti vůli advokátekých po které tíseň rolní
cká tak nebolí s netlačí.

„Na Krétě a v Tarecka panujísmatky
dále. Velmoci brání scážce Řecka 8 Tureckem, zá
liv athenský bude evropským loďstvem uzavřen.
Piekovník Vass0s hrozí, budou-li ho chtít vel
moci « Kréty vypudit, še se přidá k povstalcům
v berách, odkad čeliti bude Tarkům. Velmoci vy
pracovali návrh, který uděluje zastupitelstvu krót
skóho lidu právo voliti si gavernéra. který ale
musí býti saitánem potrrsen. — Zato v Atbenách
volal lid: Sláva váloe? Ať šije král.

Pauamské Škandály rozčílojíznovalid
fancouaský. Soudce Poittevin nařídil vyšetrování
proti 7 nynějším a 22 bývalým poslancům, kteří
So dali od židovských podaikatelů uplatit, násled
kem čehož francousský křesťanský lid připraven
byl o více než 1.000 milionů pracně uspořených
peněz.

-V Haltěl došlo v Chodorověk nebezpečným
boařímlidu polskébo proti židům. Přivolané
vojsko musilo zakročit.

JB na SlezskémPředměstíve schůzi idu.

Na požádání předních občanů a Katolického
spolku fna Slezském Předměstí uspořádal J. B. M.
ndp. Eduard Jan Nep. Brynych pro údyspolku
a uvedené hosty v neděli o 5. hodiná odpolední před
nášku v sále pana Matějčka. Badovra byla ozdo
bena velkým bíločerveným praporem a znaky zemí
koruny české, průčelí sátu bylo rovněž dekorováno
draperiemi v barvách českých a chvojím. V pozadí
umisténa byla podobiznaJ. B. M. Prostranný sál byl
naplněn dv posledního místečka občany ze Slezského
Předměstí, Fonchova, Vékod,Piletic, Slatiny, Malšovic,
Lhoty, Svinar, tilešna atd.

J. B. M. uvítali dp. farář a kaplan Pouchovský,
starosta a členové obecního výboru m starňí sousedé,
kteří osobně znají ndp. biskapa. J. B. M. pravil, že
přišel mesi své, vždyt po 6 let pracoval výpomocně
v dachovní správě Pouchovské co bývalý druhdy pro
fessor pastorálky v Hradci Králové a še také jiš
jsko kaplan konal na Slezském Předměstí křesťanská
cvičení. Dostaviv se do okrášleného sála, byl J.
B. M. od více než-li od 300 účastuíků uctivě křesťan
ským způsobem pozdraven.

Nejdůstojnější arcipastýř promluvil o tom, jak
srdečně a upřimné hojně schromáždění jej přijali. Na
to mluvit o tom, jaký význam má vlastné slovo kle
rikal; jest to podíl s Bohem, podíl s Kristem, všecko
s Bohem a v Hobu počínáme a konáme, chceme, aby
všude v divotě a konání našem vanul Dach Hoží, ab
převládaly city náboženské, úcta k Bohu vrodinách
3 ve státech: Kdyby se vždy a všady zachovávalo
náboženství, nebylo ky třeba drahých válek a sporů.

Naříká-li ui národ, že klesá mravnost a kázeň,
tím není vinen klerikalismus, ale že jsme se vsdálili
Boha. J. B. M. na to populárním spůsobem, za sou
hlasu a veselosti poslachačů vyložil, jak by to jednou
dopadati musilo v rodinách, v obcích a ve státech

„bez náboženství a autority. Sám vůdce wocialistů
Bebel byl nacen doznati, že kdyby se bylo zacho
vávalo křestanské náboženství (Bebel byl také katolí
kem), nebyl by vznikl socialismus. Kdyby platilo
učení Kristovo: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň
ty jim. a — miluj blituího jako sebe samého, kdyby
u silnější nebyli ve stali ješté mocnějšími, nebylo by
povstalo vydíraní a utlučovaní ehudšich, jaké se dóje
a trpí nyn: ve státech, které od Boba odpadly. Ndp.
biskup za hlačného souhlasu uvedl celou řadu dra
stických případů, jak se nyní lid vykořisťuje. Ruzho
dně weohradil proti tomu, še by kterikalismuu zna
menal tmu. V téch tmách a světlech je velký rosdíl.
Kdyby stále sluníčko uvítilo, nesvítil by nikdo lam
pou, která jest jen bídnou náhradou nejlepšího sla
nečního světla. Ono se svítí také ještě jiným avětlem,
jak se to stalósa dobváleka pafížskékomuny,kdy
zapalovány domy, hrady, celé vesnice a mésta, aby

nopřídeltáhuu'vmoci:krajinouvidělmacestu. Tohoto:
třetího světla se bojímenejvíce. .

Jako je v těch světlech světských, tak se
to má i s tím duchovním světlem. Nejle
světlo a

duchovní
poačení nám vá katechiemuas, ktorý nás

ujevení. V Krista máme slunce jasné, a proto mepo
třebujeme lampu petrolejovou, jakou osvěcejí lid
mnohé noviny, tak še to směřuje nyní jiš k tomu
třetímu světlu, jehož se lid tak bojí.

Pak se zmínil J. B. M. o vlivu náboženství vo

škole. Bez avětla křesťanské ry by předkovénašibyli szhynuli, bez křesťanství bylí bychom ve stavu
divokostí. Kněží netouší vládě a útoky proti
hierarchii jsou bezdůvodně. J. B. M. vysvětlil, co
jest to vlastné hierarchie. Je-li v rodině od Boha
vláda ustanovena, jest ustanovena i vcírkvi, velké
to rodině křesťanské. Za všeobecného souhlasu dovo
dil také ndp. biskup, že jeou nesprávné výčitky že
kněžetvo nemiluje vlast a národ, že má jen papeže
v Římě. Církev obecná je pro všecky národy a mé-lí
býti jedinou, musí míti hlavu a vládce. Protože kněží
a věřící mají za hlavu papeže v č, tím že nemi
lují vlast? Papeš přece nemůže sídleti všady acírkev

naopak káže milovati vlasťa rodný jazyk. Ten Mačkýjasyk mateřský jest každému, tedy i knězi nejmilejší,
ten jest i jemu nejdražší, neboť matka naučila jej
tímto jasykem modlit, Boba, vlasť a národ milovat.
Na to vyprávěl J. B. M. upomínka svou na cestu do
Říma r. 1688, jak tam v katakombách na prosby

českých kněží a poutníků slony u brobu av. Cicilie
ndp. biskup kudějovický dr. a latinsky sv. mši,a jak tam sám s českými poutníky zapěl českou
píseň „Bože před Tvou velebnosti“. Tamukásali, že
jsou katolíky, ale českými katolíky. Přes
všecky přírodní krásy v Italii satoužili však všichni
poutníci brzy po české vlasti, v Pontebě na rakou
ském pomezí cítili se již jako doma akdyš za Jihla
vou spatřili tu českou břísu a ty české smrčky, bylo
to přece jen veselejší, než-li v italských hájích olivo
vých a pomerančových. Láska k vlasti jest kašdému
Bobem vrozena. Jest ovšem i v tom vlastenectví ros
díl. Ud vlastenectví musí se dobře rozeznávati vla
stenčesí, které si libuje v formě, ve volání:
Sláva a Na zdar! — a které má ma mysli obohacení.
Mnohým „vlastencům“ záleží moc na vlastní kapse,
ale málo na vlasti. K vlastenectví pravému potřebu
jeme pravé křesťany. Praví vlastenci pro vlasť neú
navně pracují, drazí jen mluví a křičí, aby za vla
stenčení dosáhli vhodných a výborných synekur sem
ských, obecních, okresních; nírod s prázdnéh) vla
stenčení nemá prospěchu, neboť nezbude z něho na
konec nic. J. B. M. končí obrázkem ze života voleb
ního. Jeden vclič v Něm. Brodě napsal na volební
lístek: Volím Pána Boha, neboť ten jest jedině spra
vedlivý. A tak i my volme při všem a všade jenBoha a budedobřenám. —J. B. M.mluvilzavůle
obecné posornosti a všeobecného souhlasu celou ho
dinu. Jenom jediný slova ta nerad slyšel a šel proto
ven. — Po přednášce promluvil J. B. M. erdečně se
známými sousedy a hospodyněmi, které mu srdečně
sa návštěvu a přednášku Jeho děkovaly. Při odchodu
mdp. biskupa utvořili shromášdění ír e provolá
vajíce slávu rozloačili se svým biskupem 00 nejucti
věji. Srdečný styk ndp. biskupa s lidem sanechal
v obecenstvu dojem nejpříznivější. Na to sasedli
shromáždění v dolejších místnostech k přátelské zá
bavě, mluvili o a vyslovili přání, aby se
podobné ochůse dle možnosti častěji pořádaly.

Drobné zprávy.
Konferenční řeči v Hradci Králové.

Ku přání zdejších katolických krabů bude Jebo
Biskupská Milost, nejdůstojnější Vr
cbní Pastýř v kathedrálním chrámu Páně sv.
Ducha vždy o 5. bodině odpolední konati čtyry
konferenční teči. Na neděli květnou 11. dubna:
Liberalismus | (svobodomyslnost) a | socialismus.
V pondělí due 12. dubna: Víra otců. V úterý dne
13. dubna: Den 16. května a 6. července. Ve
středu dne 14. dubna: Kalich Páně. Poněvadž se
©nic jinéhonejedná.než o náboženské otás
ky, kteró za dnů našich býbají myslí jak lidu,
tak i vzdělanců, očekává se hojné účastenství oby
vatelstva zdejšího i okolí bez rozdílu stavu, vsdě
lání i pohlaví. V Chrudimi poákaly se konfe
renění řeči s rozhodným úspěchem. Zvláště při
první a poslednikonferenčaí řeči byl kostel k umačká
ní přepliněn, neboť do chráma Páně dostavila se
zvláště četné intelligence, advokáti, úředníci, pro
fessoři, technikové, ba i kruby které jinak o né
boženské otázky se málo zajímají. V Chrudimi
byla taképozorovánapřítomnostčetných protestantů
v kostele

Zastupitelstvo obce Libřlo jmenovala
jedaohlasně ve své schůzi dne 9. března
1897J. B. M nejd. p. Edvarda Jana Nep.

brynycha —nsnávajíc Jeho neňmoraéa nezištné působení a majíc ve vděčné paměti Jebo
stkvělé a nevcenitelné zásluhy o zřízení duchovní
správy při zdejším chrámu Páně — čestným
občanem obce Libřic. Trojčlennádeputace
obce Libřic, vedená panem starostou obce, při
nesla v úterý o 11. hod, dop. J. B. Milosti diplom
čestného občanství, od pana prof -krasopisu v
Prase, J. Draboráda v barrách zlatých, stříbr
ných, červených, modrých a zelených skvostně
provedený a znakem biskopským ozdobený, pod
pisy paca starosty Josefa Zilvara, radoích pp.
Josefa Kincla a Jana Voltra a 6 pánů členů vý
boru opatřený.

Řád služeb Božich ve svatémtémdni
1897. Neděle kvétná (17. dubna). V 9.
čtvrt bodin. V chrámu Páné kathedrálním u av.

Dnoha :: svěcení | M )
meal' m

Člení sv. evangelia v a promluva
Jeho Biskapské Milosti. Do skončeném svěcení
ratolestí průvoda slavnáBpívasámóosvatá60
spívanoupašijí.Vestředudne 14.dabnaVe3a ff
čtvrtě bodiny odpoledne: v kathedrálujte chrámu
Páně Matutinnm s Jemeatasemi, úili bodinky ©
UmučeníPáně. Zelený čtvrtek 10. duben.
V 7bodin ráno: Hodiaky cirkoval. V 7 apál
bodin: Slavné slažby Beší, svěcenísv. olejů, slavné
sv. přijímání, průvod s Nejsvětější Svátosti ol
tářní do kaplo sv. Klimenta. Umývrásí nohou 12

starcům(před umývánímčtení6. erangelias kasatelny). Ve8 hodiny odprlodne: Matůtinnm s la
mentacemi. V 5 hodin:Litaniev kapli av. Kli
menta. Velký pátek (16. dubna). V 7 a půl
bodin ráno : Hodinkycírkevní. V 8 hodin: Sraté
obřady a pašijí a promluvou Jeho Biskupské Mi
losti. Na konec průvod doBožího hrobu. Není do
voleno, aby, pokud se svaté obřady konají, věřící
po kostele od oltáře k oltáři sa příčinou líbání
oltátních kamenů chodili. Ve 3 bodiey odpoledne:
Matatinum s lameatacemi. Kázáci, pak litanie v
Božím hrobě u ov. Klimenta. Bílá sobota (17.
dubna). V 7a půl hodin ráno: Hodioky efrkevní.
V 8 bodin: Svěcení ohně, sv. obřady, svěcení
křestní vody, slavná mše av., při které po latinsky

odzpívaném Evangečupromizva Jeho BiskapskéMilosti k lidu. V ó a večer: Slavnost Vzkří
šení Páně s průvodem. Když se u 6v. Klimenta
odzpívalo: „Vstulťjest této chvile“ vka
thedrále píseň téhoš obsahu. Po příchodu do ka
thedráluího kostela, Požebsání a Nejsv. Svátosti,
Matutinum, Jeobo Diskupská Milost přečte av.
Evaogelium a má krátkou promlavu, Požebnání
biskupské. — Píseň lida. V 6 a půl bodia: Slav
nost Vzkříšení Péně v kostele Matky Boší.

Přednáška. V rý paboli ch o4 přednášeti bude p. prof.J. Veverka „O 68
lo vrušdě“ v neděli dne 11. t. m. Začátek o pál
3. hod. odp. Hosté json vítáni.

„Víktovy zpěvy, ke křížové ktoréš při posledním oyriliském koncertu 00
bily, budou opakovány při křížové ovetě v chrá
mu P. Marie na květnoš neděli re 2 bod. odpol.

Jednota divadel. ochotníků v Hradai
Králové po vteděli dne 11. dubma £ r. ve
prospěchstavebníhoteda první české hospo
dyňské úkoly re Stěšerách před
utavoní.Sehrá se Jau Výrava, drama o b. děj
stvích od Fr. Šubrta, řediteleNárodníhodivadia
+ Praze, který slíbil k voní se dostavit.
Rešli vede pan městský důchodaí Th. Peřina.
Vmeziaktí hraje s ochoty kapelasl. e ask. 42.
pěš. plaku. Ceny míst: Lože 2 sl. 60 kr., křeslo
(0 kr., sedadlo na tribaně60 kr., sedadlo Ltřidy
40 kr., IL třídy 30 kr., sedadlo na galerii 20 kr.,

rket 90 kr.. přízemí 15 kr., tedentský Iotek
kr., místa k stání jinde 10kr. — Drama Jas

Výrava vzato jest z řessickéhoživota. Jak se
dovídáme, chystá se vmeděli do divadla hromadná
návštěva mášcho venkova. Jeme přesvědčení, :že
vůdčí a elitní kruby v našem městě rovněž hro
madně nedělní představení navštíví, aby projevily
své sympathie venkovu a bospodyňské škole stě
žerské, která za desetiletého vzorného působení
svého vykonala poctivý kes kultorního svého pe
slání. Myšlénka zařízení této školy povstala vměstě
našem a dne 28. června 1885na návrh pana prof.
Mikuláše Hofmana, který přednášel o potřebě
odborného vadělání dívek rolnických ve Výravě,
usnesl se výbor hospodářského lku králové
bradeckého školu takovou zříditi. DneL, prosiece
1887 byla slavnostně Škola hospodyňská v míst
postech zámku Stěžerského otertena. Na škole

rolnických a měšťanskýchodborného vzdělání. Ústav
vyhledávají též dívky s Ruska, Balbareka, s Chor
vátska a s Moravy. Letos jest meústavé 32 dívek,
kdež za 16 zlatých měslčně mají celé velmi sla:
šné zaopatření. Ředitelkou jest pamí M. Track
tová, která řídí a spravoje ústav. Na ústavě vy
včaje počtům a účetnictví, domácímu hospe
dářetví, vychovatelství, zpěvu, zeměpisu a dějepisa
přírodopisu a přírodozpytu, chora zvířat a mlé
kařství. Ustav jest svědomitě a vzorně řízen, sna
živá paní ředitelka. která vykonala skušební cesty
v zemích rakouských, německých, v Dánsku 4
Nizozemsku všímá si pilně všech ajevů v moder
ním hospodářství a rovněž horlivě a s láskou plni
své úkoly slečny: industriální včitelka M. Cve.
tlerová a učitelka vaření a domácích prací sl
Jos. Chmelíková. Mimo to vyučují na ústavu
vdp. J. Bettlach mmrarvouce,pp. řídící učitel
Styblík zpěvu, učitel Štefek zabradaictví 1
selinářství, Mdr. Janko adrarotniotví a učitel
Richter českému jazyku a písemnostem. Ústat
jest čistě a účelně zařízen, avšak místnosti nestačí
Proto se vystaví škola nová nákladem 60000 zl.
které se ubradí: subvencí státní 16.000 zi., sub
vencí zemskou 10.000 sl., nezůročitelnou půjčkot
zemskou 6000 sl., sabvenof okresu 10.000 al.
subvencí sl. obce Stěžer5000 zl., subvencí ho
spodářského spolku 1200 sl. a dále subvenoem
jiných hosp. spolků, korporací a jednotlivých do
brodinců. Novostavba bude vyhovovati nejmoder:
nějším požadavkům podobných škol sa hranicemi
Bospodyňská škola ve Sléžerách zasluhuje práveu
největší přízně obecenstva.



+ (Zdgdnoty katolísišch toVárygšů.
Jioděli umrielnou půlí členové jednoty:
společnémuav. přijímání.Jíši av. složila
Ráné podával J. M. odp. biskup Edvard Bryas
Úkosy v i spěvem pp.
hoslovci předpisu di spěvníka „Ol
táře“,tek přesně,šepřispíval„sdnýtentosoulád

ke Evýšanípobodnosti :Nejednotu pětněa o vzpo
menali snačnýmá po Gal. osvědčení příznivci
vsáp. č. kapovaík dr. J. Boukup a vdp: ředitel
A. Hrabý. — Členové jednoty podalidp. předee
Jovi v sn jmonin skvostné albumse svými po
dobizeami. — V řečnickém kroužka přednesl zde
Hilou řeč „O vlasteneství“ p. Aadrlický. — Pa
smátka ov. Vojtěcha bude uetěsa dne 25, £ m.
„elavnostním večerem, k němuž připravuje Be vér
Žovaná hra „Andělé života.“ Zdař Bůh!

Stavební porota pro stavbu okresního
Óomu v Hradci Králové, kde mají býti okr.
úřady a velkýzájezdnýhostineca jenž má státi ne
proti novostavbě zdejší obchodní akademie, zase
dala zde v pondělí a v úterý za přítomďdosti p.
okresního starosty Střemchy apana „vrchního
inženýra Soubrady. Ve stavební jury se nale
sali pp. c. k místodržitelský stavební rada Ry
tíř, vrchol jaženýr zemského výbora p. Landa
« stavitel p. Fr. Červinka s Praby.

Z okolíuapotádal5. dalasv místnostechhraa u . dabna v ostech hotelů
uorné ená“ jour fx e pěknýmprogre
mem. Pan Vavřinev Lebeda až z Prahy měl vy
Boce učenou a hymoristickou přednášku o kola.
sdařilé byly přednesy pp učitele Ryby a inspe
ktora p. Bariánka. Mimo to schrány dvě hudební
piegy na klavír a zdařilých několik skladeb pro
vedlo ochotaické sexteto. Pau předseda pronesl
„Posmarný přípitek přítomným hostům a vezdy ga
Jantní pam postillon d' amours pronesl vzletnou

Asdravici přítomným dámám a cyklistům. Zábava
četně navštívená se zdařile.

Dramatický odbor Dobroslava uspo

Žádal Ve středu večer prrní dramatický večer. Pámi akademikové gehrálí komedii „K životu“ od
daroslava Vrchlického. Ukázali maobo dobré vůle,
ale samloňješté znalost divadelní techaiky. Dobrá
rešte, rady a pokyny szkašenéhoa obra herce,

„jakým jest ma př. režisér divadelních ochotníků,
n důchodní Peřísa, byla by jim jistě prospěla.
omedie Vrchlického vyžaduje nejpečlivější sou

bry a gestikulaci, plynnou, ublazsenoukonversaci,v ka
-údém ohledu správné odstíňování slov, dokonaloa
Dimika jakéš vyžadují nejen arist. salony, alo tóž
kašdé větší jeviště. Páni akademici, kteří měli

„jinak své úlohy velmi dobře nastudorány, jsou
ovšem ochotníci začátečníci a lze od nich očeků

"vati brzy dobré výkony. Tak p. Hanousek svhrál úlo
bu rosvášného bibliotékáře velmi pěkač. Přiměte
ná mimika, jemný jebo přednes velmi se za
mloavají. Hrabě Vchynský (p. Mitioveký) z počát

„ku frochn drsaý, vpravil se brsy v lehký konver
sační toa a v druhé části byla Lira jebo vřelá a zda
fjlá, takže se dodělal rozhodného úspěchu. Herecké

nadání má nepopíratelně. Hraběnka Eva (si. Frant.
Vocáskova) pohybovalase na jevišti s neobyčejnou

„Jistoteu; gestistikulace její jest přirozená, mimi
ka správná, hra procítěná, deklamace přijemaá.
Při šťastoém svém temperamentu sehrála hraběn
ka Eva a hrabětem Vchyoským velmi pěkné dra
matickou, vzrušující scénu, která celý děj tak
bťastně rozuzlila. Ostatní ochotníci bráli na začá
tvěníky slušně. Ve slečné Koutalkové poznal: jsme
snaživou interpretka Smetanovu. Vybrané obecen
-stvu odměnilo slečnu hlučuou opakující se pochva
lou. Pan Souček sehrál Wieňavského legendu, ve
Jeobtišné solo pro housle s průvodem piana (sl.
Koutníkova) za hojného potlesku. Pan Hanousek
jest dobrý deklamator. Úvodní alovo 0 naturali

„snu a realismu plynulo snad z ploa přesvědčení,
„ale vyspělé, literárně vzdělané poslucbače sotra
„pro líčené nové proudy a směry zís«alo.

+ 19. Spolek katol. učitelů. Ač přihlá
„Šky ještě nejeou ukončeny, jest již spolek teato
zabespočen všecky pomlury a nepravdivé
výklady různých listů. Nejvíce narazilo v návrhu
stanov „zvláštní uslanovení“, že bv se spolekvji
stém případu mobil spojiti se spolkem kat. rakou
ských učitelů a bylo to vykládáno zlomyslně v ten
rozum, fe by 8e náš spolek stal tak podražnýlm

-spolkem německého epolku. Aby se tomo předešlo
a nepřátelům zbraň proti nám z ruky vyrazila,
navrhujeme sami rozhodně, aby při ustavující
schůzi, při níž se budou stanovy oěijímati, stalo
se ustanovení, že spolek náš bude se domáhat:
tobo, aby byl utvořen ústřední spolek
kat očitelů koruny svatováclavské. Je

„Jikož vyskytly se překážky svolati ustavující sobůzi
na úterý velikonoční, problašujeme, že tato schůze

"najisto odbývatise bude příští úterý sva
todušní — dne 8 čv.t r. Protožpřipravojtese

„jiš na tuto schůzi, kdož jste se přihlásili za členy,
-a navštivte tuto schůzi, kdož až dosud váháte
přístoupiti pro hrozný terroriemus kollegů svých;

„přesvědčíte se sami, oč se jedná a potom ros
:bodaete se zajisté k přístupu!

Studijní cestu na bojišti královéhra
-deckém konali na počátku toboto týdne četní
-důstojníci s válečná školy pod vedením štábních
důstojníků.

ré:r 7 ša S dlopákclind fet NÉDrdřích Wankel, předaí archaeolugmočav
, zak vlasteneckého musea, jehož rodina

společně s P.:
studia vyšívání a or

. Warmem první ujala -80
| národopisného a národního

Bameatiký. Dr. Wankél byl obětavý, nezlíšný,

aktz Dr Ma poctivý vlasloaečManyHproti89". Lueger zvolen 93 hlasy za
perkmistra města Vídně. Bude v úřadě potrraen.

Pérové matrace do postelí a pohovek lze
dostati nejlevněji a při velmi nízkých cenách u
vynálezce p. J. A. Pešouta v Golč Jeníkově. Do

ručnjeme závod tento jeko opravdu solidní gvláké . duchovenstvu. Viz insert. |

Zvěsti z východních Čech.
Hesd bývalých žáků pardubické reálky. Přípravyprosjezdjsouv plnémprouda.V po

slední schůzi důvěrgíků sestaven plný výbor. Pro
tektokrát sjezdu přijal školní rada pan Jiljí Jaba,

bývalý dlouholetý ředitel reálky. Předsedu ojezdu
bude jmenovati sl. městská rada král. Pardabic.
Čestným předsedou zvolen ředitel reálných škol

L. Storch, častným místopředsedou veled. P
Frant. Sloup, děkan, čestným jednatelem pán

rofessor.' Činný výbor ustanoven
s bývalých žáků ubické reálky následovně:
Předsedou p. K. Werner, měšťan a obchodník,
pokladníkem p. J. Hořeňovský, geometr, prvním
jednatelem p. Jaroslav Doležal, assistent reálky
druhým jedoatelem p. Jos. Salavec, pošt. oficial.
Čleoy činaého výboru jsou čelní občané z Pardu“
bie. — Veškeré přihlášky pánů účastníků sjezdu
příjímá výbor sjezdu v Pardubicích, kterýž po
přání jednotlivců postará se obezplatné ubytování
v rodinách, ve školách, i také o levné byty výhbo

stincích. Óplny program sjezdu uveřejněn budev čase nejbližším ve všech listech irozeslán bude
všem bývalým žákům, jicbž adressa výboru známa
bade. - — SI. mésteká rada pardubická věnovala
na předběžné přípravné práce sjezda 200 sl.

Jednota Avatojánaká ve DvořeKrálové
m. L. pořádá ve prospěch chrámové přestavby 11.
dubna ve Dvoraně Hankovra domn o půl 8. bod.

večer koncert za spoluúčinkování koncertní pěv
kyně Málky Bobkové s Prahy, pianistky sl. Anny
Tysovské z Králové Dvora, MUDr.J. Tysofského
z Prahy, virtuosa na čelo, učitele p. F. Kuhua,
et. spolku Dvořák. Na programu jsou skladby

rot pr Franze, Beethovena, Chopina, Dvořáka, Šebora,Wobra, Servaisa, Reineckeho, Hanse
manna, Ganna, K. Donáa.

- Občanská zálošna vwPřelouči, která
v neděli o 10. bod. dopolední konati bude řádnou
valnou hromadu, vykazuje aktiv 1,249.998 zl. 73 kr.
mezi tím půjčky členů 1,129.696 zl., cenné pa
píry 87.039 al 76 kr. — Passiva vykazují: zá
vodní podíly 9.746 al., vklady volné 1,109.868 zl.
78 kr., stavební fond 50.709 sl. 96 kr., pensijní
fond 2.102 sl. 13 kr., reservní fond 76.038 zi.
82 kr. Zisk za rok 1896 obnáší 1.949 zl. 04 kr.
Na dary a příspěvky věnováno 2.210 sl. 20 kr.
Záložua půjčuje na směnečný úvěr při 5'/,*,, a
na hypotéky při 5“/,. .

| Koňské dostihy konatí budou v Pardu
bicích dne 11. dubna důstojníci ©. k. brigádaí
školy na stálé závodní dráze. - —

Z Bohdamče. Dne %4. března o půl 6 hodině
večer zemřel zde děkan a farář vdp. Adolf Schoógl,
stařec 64letý, jenž v Bohdaači působil již před 28 lety
neúnavně . na vinici Páně. Chudina stratila v něm
dobrého otce a dobrodince, lid nesištného přítele a
rádce. Pohřbu se súčastnili patronátnía státní úře
dníci, četně al. sbory učitelské a jiné spolky a korpo
race, el. obecní sastupitelstvo. Pohřební obřady vy
konal vys.dp. kanovník Matěj Musil za přítomnosti

vdpp. m. Rychlíka vikáře v Kuklenách, Fr.Sloupa,
dě«ana v Pardabicích, Tom. Střebského b. sekretáře
v Mikulovicích, dpp. farářů Fe. Sedlatého se Žlánic,

A. Sirůčka s Bělé, J. Bettlacha ze Stežer, F. Klapalas Kladrab, V.Pišla s Opatovic, Fr. Janečka z 
bosic, Fr. Rysnera s Vápna, J. Procházky z Dobřenic,
V. Sála s Lán, V. Kudrny s Kunětic, Ant. Ulbricha
se Sezemic; J. Kašpara z Bosic, katechetů Fr. Lang
kramera, Em. Stránského, Em. Balcara, duch. správce
Jelínka z Opatovic, vp. kaplanů Vanéčka, Bažanta,
Kočího, Palouše a Zčeniga a jáhna Náhlíka. Vdp.
děkan Sloup, bývalý kaplan svěčněléhovylíčil pře
četnéma lidu vzorné působení a život horlivého kněze
vlastence, jemaž popřej Bůh odpočinatí věčné. —Č.—

Vyznamenání „Šaratice“. Koncemuplymuléhoroku 1896 dostalo se Šaratice za její výtečně vlastno
sti dvou zlatých medailií a to na lÍ. mezinárodní lé
kárnické výstavě v Praze i na mezinárodní výstavě
hygienické v Londýně. Mimo to vyslovil se věhlasn
světový odborník ženských chorob prof. dr. K. Pavlí
v Praze o této přirodní moravské hořké vodě, že ve
všech případech se mu vytečně osvědčila. Za první
saisona zajisté čestný výsledek ——

Syreček za 20 krejcarů! Zdá se býti skorem
neuvěřitelno, de za obyčejný syreček, který lze dosta
ti v každém hostinci za * kr., mohlo by býti žádáno
20 kr. A přece ano! Pisatel těchto řádek nalezl na
jídelním lístku v jednom z prvních hotelů v Lyonu,
ve Francii uveden též olomoucký syreček, už
s ohledů krajanských si poračil. A bylv pravdě pra
vý olomoucký syreček, který, servirován mu byl na

talíři se stříbrným nožem. Tento syreček byl počítánsa dvacet Křejcarůdle naší měny. Olomoucké syreč
ky, jsk snámo, platí v cisiněsa delikatesu. Tato
však může si opatřiti daleko levněji každý jak možno

dočísti se v imsertu dnešního čísla našeho listu,

Z Jedlové (Schonbruna) u Poličky. Ku komci
měsíce března a síce 208.39. a 80. t r. bylo u 'nás
odbýváno triduum dvěma důst. pány redemptoristy:
JahkobemWiesrem a N. Hradilákom ze Svitavna Mo
ravě. Ačkoliv bylo po ony tří dny počasí sychravé,
řec byl kostelík náš od časného ranaaš dopozdaí

večera věřícími četně navštěvován a o kasáních,
jež ráno o 9 hod. odpoledne o 3 hod. konána byla,
v pravém slova smyslu přeplněn. Nejkrásnějším však

dnem z oněch tří dnůbyl prvý byla totiž onoho dnenová křížová cesta od jedné zbožné zdejší dobroditel
ky značným nákladem pořísenáslavnostě s farního

domu v průvodu do la „Přenešena, důstojnýmpánem Wiearem sasvěcena. —K stolu Páně přistou
pilo o této třídenní pobožnosti 1086 věřících. Kéš by
ovoce této slavnosti bylotrvalé! —

Řádění katovských v krajině mezi Borohrád
kem a Jásenou budí stále větší rozhořčení. Raw vodíce
psí mrchy ma provázku a nabízejíce 4 prodeji řemínky,
vtírají se do osamůlych a ne pokraji vesnic ležících
statků a vidouoe, še jim ta nehrozí nebezpečí, nutí osa
mocené hospodyně a úsnské, aby jim onesly darem, co se
jim uráči. Proti této drzé holotě mělo by četniotvo co
nejroshodněji zakročit, neboť rasovští patří ve skutečnosti

nejhorším tulákům.
Stříbrný řetízek dvojitý s přírěskem dvouslat

níka ztratil dne 8. t. m. jistý vojín od 14 setniny 21.
pěššího pluku.

Literatura. „Z paměti města Chrasti v Cnrus
dimska“. Sepsal Vinoeno Paulus, Piditel obecné školy.
V objemném spise, čítejicím téměř 500 stran uložil pen
spisovatel dlóuhboletou práci svou, kterou posloažil ne
jenom Chrasti, ale i všem přátelům české historie. Obea
bujeť zmíněné monografie tolik zajímavých dat, že need
loží ótenář knihy, dokud ji neptečte až do konce. Mono
grafie tato jest pro širší kraby, svláště pak pro ducho=
venské poutavou tím, že obeshuje dějiny všech biskupů
královéhbradeckých, kteří jsou, jak známo, pány ohřasteckého
panství. Spis p. Paulasův stává se důležitým pro každého
badatels i tím, že obsahuje věrný výpis starých listin a pra
menů historických, takže jistě d.jde ocenění i v krasích
odborných. Že monografie má lokální zójem pro město,
netřeba připominati, proto zasluhuje uznání občanská sá
ložna ohrastecká pro ochotu, s jakou vyšla vstříc ná
kladnému a sáslužnému tomato podniku. Nemůžeme v
rámci tohoto posudku podati vědecký rvsbor monografie.
sale můžeme ujstiti p spisovatele, že nejenom 6001 od
borných snalců, ale i uzaání občenstva chrasteokého bude
pro něho velmi liobotivým. | Zteluhuje také p. op sovatel
pro svoa mravenčí píli usnání plné.

Chtěl se lacino mapiti. Skiepník bez zaměst
bání V. P. s Král. Dvora, bydlicí' na Pražském před
městí, přišel dne 2. t. m. do hostince 0. 99. sde, vypil
několik piv a hotovil se odejíti bez placení. Udveří sa
držela boste s laciného kraje přítomná hostinské, aloe

k

Na náměstí byl věskpřocesadržán a odevzdán etrášníkovi.
„Te je jako v Turecku.“ Témito slovy ulevo

val si v winulych dnech jistý oisinec, který odbyl ci
prově cesta pěšky s nákiraší do- e bylo mu projíti

ne itou skore řadou různých kolovrátkářů a še
bráků zasloužilých i drsých kořelů. Jest to opravdu
zvláštní, žs obecenstvo reptá proti tomuto nešvarů stále
nadarmo. Nejdrzejší a těchto žebráků, jekmile spatří
strážníka od měste, odejdou do přvoí kořalny na Praže.
předměstí, kde najdou všdy ochrany a jatmile se vaduch
vyčisti, obtěžují obecenstvo znovu. Pro draé šebrání byl
dne 7. t. m. odvesen ve fiakru na kropádku Dvořák
s Dlouhodvorů na jednu nobu obromý; odvezen byl
proto, že se všepřel a nechtěl jíti. Týš byl též pro krá
dež trestán a umí prý v hostincích za vyžebrané peníze
dobře se míti. Jiný podobný jest Jos. Urban z Lípy u
Týniště rovněš obromý.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

v Erazeo.
Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24
Zasílaje účtovaný obnos sa socby sv. Cy

rilla a Methoda adělujemezároveň še, sochy
došly v úplném pořádku; líbí se velice každému.
Srdečné díky vzdáváme za laskavě darovanou
holabici.. V dokonalé úetš oddaný

d. Karník,Ohnišov, doe 6. listop. 1895.
starosta.

(Zaeláno.)

Karbolín není monopol!
Před 1'/„ rokem podařilo se firmě R. Ave

narius pojmenování „Karbolioceum“, osvědčený ná
těr proti bnilóbě dřeva, co ochrannou známku za
jistiti. My jeme proti tomu podali stížnost a ob
drželi od vys. ©.k. ministeratva obchodu výnosem
se dne 18. února 1897 rozhodnutí, že my jsme
v právu, zoámka „Karbelineum“ 8e vymaže an
firmě R. Avenarins právo na toto pojmenování co
samojediné nikdy nepříslušelo. M

Zároveň dovolujeme sobě osnámiti, že vy
rábíme náš původní Karbolín též ve 12 rozličných
barvách; popis a vzorník zasíláme na požádání
zdarma. Dopisujeme česky.

Michael Barthel a spol.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 8. dobna 1897. 1hl.

pšenice sl. 6.— až 6.55, žito sl. 5.— at 6.20, ječmen
sl. 4— až 460. oves sl. 3-90 až 3.60, proso si. 4:60
480, vikve al. 4.55 až 4-80, brách si. 7.50 aš 850.
čočkasl. 11.—až 18-50, jáhly si. 9.— až —0—, krup sl.
8-— až $1-—, bramborů sl 1:80 aš 350, j-telového se
mínka červeného sl. 17- — až 32-—, jetelového semínka
bílého sl. 20:— aš 38.—, jetelového semínka švédského sl.
18-— až 38 —, mák <). 15-— až 16-—, clejky sl. ——



Listárna redakoe.
Vůči tvrzení „Časa“ potvrsujeme se

feseor P. Jesef Přibyl v není spořepracovní
kem a dopisovatelem Obnovy.

Články: „Rolníci provádějte meliorace“
— „Úvěrní fond malošivnostenský“, atd. dle
mošnosti příště. — Opětně prosíme za časté ale jem
stručné dopisy. — Dlouhé články a dopisv pro malé

rosměry Job uveřejňovati nemůšeme.Panu Č.v B. — Víme, že račte býti odběrate
lem, ale co máme dělati se stohy článků, feuilletonů
a dopisů? — Zprávy ve středu došlé už nám dělají

tíže a ve čtvrtek je list vždy přeplnén, takže ne
olik sloupců sazby se musí vynechat.

Vdp. K. v S. — Bude nám vítán jadrný, aloe
jen ne dlouhý.nvrečiy

olomoucké,
světoznámé, pikantní chuti, kterým se žádné jiné nevy
rovnají, nabízím sa mírných cen. bkilovou asi bedoičku,
obeshojící věecky druby na zkouška, odešlu proti předem |:
senlacým 1 si. 80 kr. pnětou. — Olomonoké syrečky
přodévají se v cis ně jako delikatesn! Adresse: (48)

EC.V. Dvořák GAlomoueo,
poštovní přibrádka.

K jarnímu a stavebnímuobdobí
doporučuje velectěnému obecenstru svůj hojně zásobenýa

oementovýcha betonových
výrobků

jako:veškeré druhy dlažio, kryoich ploten na
hradební zdě, kominy a pilíře, žlaby do ohlévů
a koniren, žlábky k odvádění vod, polní můst

a podzemní kanály,kruhové vejčité,roury
ných rozměrů, schody, skruže pro studně,

venýře, soohy, pomníky, obruby kol hrobů a
ohodníků jakož i jiných zde neuvedených a do tohoto
oboru spadajících předmětů mám stále v hojné zásobě a

výběru na kladě.
Dále si dovoluji upozorniti na štěrku pro silnice,

-| šutřiltu a písku.
Na požádání zašlu cenníky, jakož i rozpočty zdarma.

Josef Dršata;
mistr zednický, majitel a vyrábitel oemento

vých a betonových výrobků (46)|v Poděbradech.
braň : :HE E E E E.kab C KO E

gap- Zlaté a stříbrnéklenoty! "©

VÁCLAVšoLC,|zlatníkaotřibrník,
přísežný soudní znalec a odhadce

vHradei Králové
(sv.-Jánské náměstí číslo 77.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně záso
bený sklad klenotů, slatých, stříbrných a
pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní z nového a čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a atří
brné hodinky I. jakosti ; dále pendlovéhodi
ny a budíky různých drabů se zárukou 1—
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“

VÝYY

(24).

PFFFTYTFT
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K W“
Závod školkářský

vFEPamětníku
u Chlumce.

křoví,
Jesní

ovocné,
blob, egát, růže,

novinek atd. (37)

3 roků za ceny levnější než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně skoušeno a snačeno

Objednávky a správky se přijímajía zhotovují,
též veškeré správky hodiLek se vyřizují.

Vše za levné ceny. (18)
Staré skvosty se kupují a vyměňují..

Praktické
levné a nejtrvanlivější

jsou korkové voskovanéKOBERCE
V nejlepší jakosti máJedině na skladě

V. J. ŠPALEK
v Hradci Králové. (22)

| TOTOTT TOTO9:06:88.0.00.08.0:6.0.0:0.60.006

$nýr.6.3:0000000000:000:00:00009000000000000000009

1 X 1.

úvahách'

UMNA

ská,anglická a bam
polecká koupíme nejlevněji

jen u firmy (A4)

František Mettal,
velkoobchod sukny v Li

berci, Vídeňskául. č.B]
SRP“ P. T. pb. mistrům krej
čovským sasýlám akrostvé a

bobaté vzorníky. "JB

NOMOCRÝM

úuikrvrným
v tisloř případech s úspě

chem překvepujícím

Osvědčené pravá vína

Václav Karas
w Praze,

obavláště speciality firmy
ssmé „Vino mero“, „Do
lač“ a „Blelko“ ku saoné
e a posnání se doporu

„ čujicí.

Doporučení
předn:chb lékař

nkých autorit.
Nejvyblí (ysnamenání

zlaté medaille na inter
pace.| lékárnické | výstevě
1896. (49)

Komu skutečného a co
brého vína ku pozdravení
neb posílení jest zapotřebí,
požádej ve vlastním zájmu

— o cenník.Z

Václav Karas,
v Praze, 367-1,

velkoobchod s vínem,
c. k. zěmským soudem
ustanovený zvalec v 0

pro pázy na obleky

v moderní barvě drap.
žíhované

Metr zl. 3-30.
Na úplný oblek 3 metry

zl. 9-90.
Vzorek této Jáky, ja

koš i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce

nách se na požádání
z nablédnotí franko za

šlou.

První český zasýl. závod
Ed. Doskočila

Cepa 4 kr. Stran 32.
———————————,—,————P ři ZÁ AA.

v Choeni.

v

ACavštívenhy
od 60 kr. výše nabízí

Biskopská knihtiskárna
v Eradei Králové.

boru vinném.

Ex ofm:
KŘESTNÍLISTY

jsou na skladě v biskupské
tiskárně 40 kusů koiha

sa 80 kr.

KARRONRNY
Ruský salám

nejvýtečréjší lahůdka zl. 1-81.

pravý neobmezeně Ssfanlivý
zl. 1.20. (56)

Českou papriku
zaručeně čistou zl. —'go vše
ra kilo, při £ kilo franko.
Překupníbům zvláštní ceny.

Carelus Jílek, Těšín,
Slezsko.

Komportní oddělení. Podpo
rujte bratrský průmysl!WINO

RR 0000000000004 „8MlM4E

» dekorační malíř
v Novém Bydžově

„ dříve v Hradci Králové
odporačaje avůj atelier k provédení všech de
korativních

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého aš do
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrasy nové. (3)

Návrby ve slohu stavby kostela se na
pošádání ochotně vypracují a rospočty předloží. BMMMKKCKKCKKCKE

hdE M C K K K O

Jilkovo tekuté mýdlo omel“. Texuté mýdlo
jest dle výroků autorit jedině správné k upotřebení, an per
ná mýdla zhusta sádrou a pod. plněná jsou. Pro docilecé
zdravé barvy obličeje a bílých jemných rukou jediný 60=
lidní prostředek za který se ručí. Láhev 50kr.

Jiškův zubní prášek „Ozomel.“ svědomitý
lékař dosvědčí, že prášek a ne pasta neb krém na Čistění
rubů patří. Jílkův prášek zamezuje viklání, kašení 68 zubů.

JWkova zubní voda „Ozomel“ aa vyplechování
úst obsahuje jen sílící součástky a lest lučebaicky nejdoko
nalejší přípravek. Láhev 50 kr.

ewa žleutková mydla nejnovější vynález v
oboru kosmetiky, jsou ze žloutků vyráběná a krášiící pro
středky prvoího stupné. Obyčejná mý Jla obsahují vědy ží
raviny, které pleť zarudlou a dranou činí. Proto odporuču
jeme dámám vřele jen Jílkova žloutková mýdla. Kus +5
a $0 ki.

' Jilkův ilontkový krém používá inteligence dám,
které si jemnou pleť bez vrásekaž do vysokého věku
zachovati aneb všechny nečistoty pleti, piby, jizvy, opal

slupce odstraniti chtějí.pAřáv nočnývro On Pot (Visknejen leť a ruce nýbrá i výtečný prostřede i lu
pům,K vypad -vání vlasů, činí vjas hebký a lesklý. sílí ko
řen vlasů a podporuje vzrůst, v kterýchž účincích můj
vynélez pravou sensaci vzbudil. Jílkův žloutkový krém vy“
nahradí všechny jiné prostředky pro pleť, ruce, vlasy, mý

dl> vyjímajíc a jest tely v upotřebení nejlacinější. Ve Íkbelík zl. 1.50. Jilkovy výrobky jsou k dostání ve
hodech. Zde žádný sklad, zasílá továrna přímo a při ob

jednávkách přes 10 zi. franko, pročež se objednávky pro
více osob najednou ručují.

Dámy! Vlast ! Žádejte pro Váš toaletní stůl vý
slovně Jilkovy přípravky a nenech.e si cizác.ý dkvár pod
strčit, který obccenstvu drz.u rexlamou vnucuje. Ve Vašem
vlastním prospěchu tak činíte, a mimo to tu výhodu máte
ž> každému Jíikovu preparátu kupem přiléhá, proti které,
muž zasláníse každá rada v odboru kosmetiky zdarma
obecenstvu ujílí. Jilek vná zásluku, že spracováníím žloutků
pro kosmetické připravky rolnictvu nový odbyt jeho výrobků,
vajec, otevřel a povinmestí každého je t tedy továrnuvjejí
snaze, dobře činit podpsrovati. (55)

Cestující solidní, dobře zavedení páni se přijmou.

Carolus jilek, Těřin, Rak. Slezsko.
Továrna chemicko-techn. výrobků a zboží voňavkářského

(ZOt000000000000000000 0 2
% ©Annenské slatinné lázně © «

© a letní sídlo F ©© ©
« BĚLOHRAD „ £0. ©
© (Čechy) W © Š
. sov.-zópadnídráha —td $

E ©Ý zemí
3 $ Zahájení >-© x o„květnem! ©SK. „kvě
: Prospektysdarma franko. %
O00000009000000000000000

EKoktaní,
jektání,šeptání,chrastání.přeskakovánía hubňání,
vůbec každou vadu v řeči odstraňuje se zdarem
a zárukoubezléků a přístrojůFR. FIBINGER
prvví čecký spisovatel u vědátor v Praze, Tábor

čejně 6 neděl a jest již pacientovi možno hned
po prvoím cvičení pěkoě mluvit a číst. Předsta
vení pacienta žádoucno. Pacienti obdrží u mae
celé raopatření. Na odpověď se žádá známk:. Dá
my cvičí též dáma. Písemné léčení nemožné. Vy
svědčení a díkůvzdání po ruce. Konsultace bez
platná. Za odporučení se žádá. Brožurka tištěná
je u mne za 1 zl. k dostání. Žádná rodina
nemá postrádati k docílení eprávné výslovnosti n
dítek hořejší brožurky, ktera zvlášť pro tyto se
stavenajesta ku zdravíslouží.Jen ten, který
uektáním dříve postíšrm byl, může ka
ždéhe vyléčit. 66)



elzkladnábwytiu
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Vlastní výroba.
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ne VÁPNOnejmodernějších vzorů va

et Ghalupooký Továrna na podolské vápno v Chrudimi.
Semily (Čechy). Adresa,pre telegramy:

ve Váp. Podole a v Prachovicich. (59)

(PO Bobatývýběrvšehodraka nábytko.
ýroba a szlad nábytku

KV. SKUHERSKÝ
(25) w Hradci Králové

Svatojánské náměstí člslo W7.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá [*
nových zrcadel, obrazů a petrol lamy.

k „Čenníkya nákresynapožádání frko. AŠ

Úrooné stromky
4000 kusů, vysokokmenné jabloně 40—50 kr, ma
linové holovouské nejlepší a nejdražší jablko vůbec
60 kr., hrušky60 kr., krsky jabloné 40—50 kr..
malinové holovouské60 kr, za kus prodá Josef

Kulíř, ředitel měšťanské dívčí školy v Hradcirálové.

Nejlevnéjšícenytovární.

Přírodní moravskáhořkůVoda
ŠARATICA (62)

účinkujepříjemnějla jistějí
než všechny jiné hořké vody.
Užívá se jí s prospéchem proti
zácpě,špatnémutrávení zlaté
žíle, žloutence, přívalu krve
k mozku a plícím, proti tuč
nosti a ženským chorobám
Névod o užívání na láh i. Na
prodej ve všechlékárnách,dro

drn aobch.mia. vodami,Ive velkém i malém. ižšízprávy podává maj. zří
dia MUDr Pr.VenelývBrně.©K K ČFLMLFLPT

Veledůstojnému duchovenstvu! =a.
Dvě sochy dřevěné £

Pepou Marii Loardskou a Neposkvrněné Početí, S
každou 1 m. 45 om. vysokoa čisté práce poly- „Ů

plograůeké přístroje
vlastnívýrobyveškeré potřeby ku foto

orafov v největším výběru.
Novinka:zrcadlová ruční

zásobní s měněnímdesk bez sáčků.

aaa

chromovanézanenuvelmimírnou(po80sl )nabízí. m potřeby pro Roontge

Jan BR. UWolf, “ (40)Optloké>seohaicképřístrojesochař a malíř v Rovném pošta Dobré
a Dobralky,Čechy , TOMÁŠ LOUKOTA,

Ukáskonmohuposloužitif,tografismiobvu. . prvaí odborný T Sliže Porakoy m" dinandova© UHUcč.cuucuuc řeo. .uauuu G“ Založenoroku1874.iy

ve velkolepém výběru

oů nejjednoduššího do nejnádkernějšího provedení

"nec VOZÍKY
JAR STOUPA. causaněče.

doporučuje firma

IG“ Hlustrovanécenníkyzdarmaatranko."Pl (38)L-=

l

Védybělořené,
plátna a veškeré druhy tkaloovakého zboží

|jako:ruČníky, šátky, ubru=SyY,pokrývky na postele,
bamany at. d.

v cenách nejlevnějších nabízí
vyrábite!

Karel Tauchman, 8
| starosta v Studonci u leo
| OB“Vzorkyfranko.ij

WS“Kdobě "E
velikonoční

dovoluji si uctivě doporučiti
Boží hroby se slohemkostelůsouhlasné.Kříž e
vé cesty v reliefu řezané neb lité, polychromované
na zlacené půdě v slohových rámcích. echy

„Vakříšení“.
Fotografie a nákresy jsou k disposici.

V hluboké úctě cddaný

Josef Krejčík,
umělecký závod řezbářský a sochařskýv Praze.

Písárna a díloy na Letné 612—VII. Sklad Eliš
čina třída č. 24.

j

"TÝAV VVSE
4

SS)(S2)

Výběrnejvětší.

Nejlepší odporučení. | aa VOVSOASVA
o)

AED

5)

(COVOOYE

9|waufeuKuog|

M
DC

pozlacovačský

2

Vstup každému volný.



w Hradol Král.

Filialky:v HradciKrál.,v OOOOOOOOOOOGNĚv30G0000000000G000000OGOG
Právě vyšel časový spisek

Právní přítel pru KaŽdáh0
Účelem spisku| tuhoto jest podsti nejpotřebnější pokyny
e vzorypísemností,„tlející se rá záležitostíprávních,jež kmždý levně a bez advokáta 6l
vyřidté může. (sna poštou65 . p skladěv kaž=

dém knihkupectví a zejména u nakladatele (86)

EMILA ŠOLOE V TELŮL

JAN HORÁK
soukeník

V RYOHNOVĚ n. K.
WE>nabízínadobujarní <p

čistěvlněné látky 1x
M

Račteš učiniti jen malou objednávku
na skoušku!

PE- Vzorky na požádánízašlu frasko. "G

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům ze vzácnou přízeň, prosím,
aby mi i dále důvěru svou věnovali a slibují vždy
vzornou, poctivou obsluhu. (15)

Brambory k sázení!
Pauleenův

„Obrovský modrý brambor“
Nat tohoto drabu jest silná a zelená aš do nej

posdnější sklísně. — Brambor tento bodí se i pro nejtěžší
půdy, sniž by nákaze podlehl; jest dobré cboti a úplně
hniloby prostý. — Úrodnost jeho nedostižená, tak že jej
žádný jiný druh nepředstihne. — Sklizeň na jednom korei

poremků po ječmeni 140 hektolitrů adravých krásných
zemiků. — Prodávám pokud sásoba stačíhektolitr za3 «

FRANTIŠEK DUDEK,,rolník v Libuni, č. 50.

OMmMMmaAmMAam ===
Dětské vozíky

od 4 zi. 20 kr. výše
© neje'egantnějším provsdení jakož i vebkerg

zboží košikářské
doporouší (47)

M. Černý asyn v M.Kostomlatech
u Nymburka.

Cenníky illustrované na požádání.

ábyte důkladně

přacovaný

doporučuje (43)

Joseí Uzel,
Praha, Spálená ulice čís. 26.

60 kop špejlů
jaternicových za zl. 1 4Ď,
loučky na 100 rámců do
újů dle udání nařezacé
zl. 1-90, obě franko.

Budky pro špačky
a sfkory, bedničky, obav
nické třísky a pod. dodá

nejlépe Parní píla + Rožmitále.

(19)

Maliřa AYŠZE

J. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

iJA doporučeje se P. T. kněžstvu a patronátaím úřadům

ih pozlacováníoltářů,náůrodků|
a veškerých potřeb kostelních.

-6 Mimoto přijímá a vkusněprovede

malby ohrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

Veškeré zakázky vyřizují se vkusné tro

vale a levně. (18)18

n:

«
kJIV bi u„

Knížecí arciblokupeká butní správa v
Režmitále (u Příbřami)odporačaje své výrobky (58)

litýchkřížů
UEě vší achodov

mř Svslýchsoch, dále 102 sokadově

(0+000000000000000000 +©
A- SVŮJ K SVÉMU!-UN

To nejnovější
i veškeré druhy hladkých sukeo ku

všem účelům
wobtovském výběru

doporučuje

V.J. ŠPALEK,
tovární sklad suken,

umělé tkaloovství a vlastní vyroba
podšivek (22)

v Hradci Králové.
Vzerky na požádáuj franko. Proejm

hem©jší, druha©K áno 79.

Ě

0000000000000000000000900

Wp- PEVNÉCENY.m.
+00 00000000000000000Oeso,0000000000000000000900000

Oo000

Vymamenán na semské jubilejní avé v Prase.
r. 1691. a na národopimé cýsteavi českoslovanaké

r. 1995. slatou,výstavní medalií.

ANTONÍNSTCEKADA,
sochař a řezbář v ové Paco

doporučujose ku zhotovováníoltářů, bežich
, plasticky křížovéce

sty, soch vedřevě| kameni.
Starší práce umělé ceny mající, bedlivě

opravuje, pozlacuje a polyohromuje.
Maje pak výrobky vlastní, ze své dílny
pocházející poskytuje mimo bedlivou po

sluhu i oeny 00 nejmírnějši. (65)

Sensační 4 vynález
-e.k- výkrádné přířiezfaí ©

-pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných z dobré kůže
a s vložkami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocení nohou uchrání kaádého od nepříjem

ného pěcení mohou, ale též i od

bolostných oznobenin
a kuřich ok

la . j i
sce oavobozujeKč jakož i závodaosobní

+

Josef Hanzlik,
Vídeň XVI, Weissgaseae 2.————

WW“Vlastnívýrobu G

vlněných látek
Zčlotéověl viny

deporočujama jarní obleky, havoleky 4 kostelní
J sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod.sopkanický v Humpoloi.

medailií obchodní komory živnostenské „v Plovdivě otát
madailí bronz.

"Mlrky zdarmaa remi,

přestavby a opra han co iidnějiavEA: s] :
i Jan Tuček -A
| továrna na stavbu varhan a harmonií E©| v Kutné. oře. |

(76 Založená roku 19860.©e— =

| Cenníky a prospektParkapožádánísdar- |E (11) ma a pi

WP*>Záruka pětiletá. ij

Kapr nům m Bamieba“
a—

-p PraváZu..

přírodní vina
ORp*1 r za 28,30, 40,50, 60 a00tr.

doporučuje (3%)obchod vínem
firmy:

ALOIS SLÁMA,
v Praze, Kr. Vinohrady, nároží Palaek. tř. a Skrtory ul.

V sudech levněji! Cenníky zdarma.
PRE“ Vinný ocet I ltr 16 kr. "Ej

ee © © © © © = ©

Ubu £ sázení
pravou žitavskou su

ya



Vzkříšení a osvěta.
Nepopíratelnou událostí jest obrat v dějinách

národů způsobený křesťanstvím. Nový letopočet
od Kristova narození jest tobo nejlepším důkazem.
Francouzští revolucionáři vrhli se ovšem i matento
letopočet a zavedli ten, který měl počínati právě
od vypakoutí veliké framoouzské revoluce při konci
minslóho století. Domnívali se, že jejich revolnce
bede obratem světovým. Nadělalaovšemškod
mnoho, roznítila bořivé vášně fanatiků, následky
Její ve způsobu bezbožeckého liberalismu jsou ta
a hrozí opět převratem novým, ale křesťanství
jest tu dosud, a Jetopočet od Krislora narození
Jest dosud platen.

Ale ačkolivčítámeléta od Kristova narození,
mesmíme zapomenouti, že nejrozhodnější příčinou
světovéhodějinného obrata jest Kristovo z m
vsténí čili jak se jeho oalavemí v Čechách říká
„vskříšení“.— Nebot bez „vzkříšení“ Kri
stova nebylo by křesťanství v život
vetoupilo. — Bojácní učeníci Krietovi byli by
te sozetekli ko svým sítím do Galileje s trudnoa
myšlénkou: Zmýlili jeme-se. Seart Kristova
by je byla jistě pro žádnom činnost světovou ne
madchla. A proto jako se z mrtvých vstáním Páně,
Oněmě ce učeníci Kristovi až i bmatem přesvěd
čili, začíná obrat ve smýšlení a činnosti jejich,
tak pak vůbec „vzkříšení“ jest obratem v dějinách
a životě národů.

Kde zavládlo pevné přesvědčení o „vakříše
af*, tam především položena mravnost sa pře
pevný sáklad. Ovšem že jednotlivíkřesťané nebyli
prosti poklesků mravních, ale v celku nelze upí
reti, že úžasná mravní sponeta vzdělaných národů
v Néí římské pobanstrím zaviněná jen křesťanstvím
vyléčena byla. Nestranný svědek, pohanský učenec
Seneca,praví: Jame tak skleslí, žo nám
pomoci není.

-A přece bylo pomoženo, když pohamětí ná
rodové přijali radostnou zvěsť: Vatalé jest, když

vým mrtvých vatáním zajištěno bylo „vsktíŠení“ čili lépe mesmrtelnost lidí. Tím přesvědče
ním teprv nabyle mravnost základu a -mocnépo
bnutky; tím teprv zvěděl človek pro jak vysoké
a velké věci jest stvořen, tím teprv přišla rozkoš

do orfek mezí a ctnost dostala vrch v myslích

FEUILLETON.

h Goletýmnarosenindm dne 17. dubya 1897.
Napssl : Václav Teze? Blamický.

Ale sá tom nebylo dosti. „Vskříšení“ po

národydivokéučinilojenononárodyvzdělanými.
„Vakřilení“ přineslo tudíž i úotu k důstoj

mosti lideká, ošobní svoboda, otihodnost práce,
saamenitoti o chudé, nemocné a bídné. „Vzkří
dení“ stalo te základem lásky k lidem, bu ma
pity. Ano 1 to se směle může tvrditi, že „vzktí
dení založilo i blabobyt časný v národech.
A velikomočníslavnost nábošenská, jest i
velkonočníaslavností mravnosti osvěty,
svobody, humanity a blahobytu.

A nebylo tomu tak snad jen přizavádění
křesťanství, nýbrž jest toma tak podnes. Jaká
je víra ve vzkříšení, taková je i osvěta
národů. Nemluvímjea o divoších afrických, alo
poblédnětne na národy, jímě nějakou vzdělanost
upříti nelze. Pohlédněme na př. na Čínu, kdež se
o vzkříšení čili o nesmrteloosti člověka téměř ani
nemluví. Jakó skvrny vadělanosti sotroční a ne

roku tam nalézáme. Pohledněme na Turecko,
dež v massách mohamedánského lidu panuje

Vempulnosti“;a jaktota vypodůse vodělnsosi„m “, a jakto (am se vsdě ,
Garětou a svobodou? "

A jak to vypadá nyní v národech a státech
dle jména křesťanských v Evropě a v Americe?
Víra ve „vzkříšení“ gtuchla ano i vymřela v tak
mnohých duších. Způsobila to nevěrecká domnělá
věda nejprv mezi vzdělanými, a kdyžse její nčení
dostalo mezi lid, utuchla víra ve vzkříšení mezi

národy. — Mravnost klesla, tak že se to jiš
sevně vidí a upříti nedá. Co roubkou tajnosti v tom
obledu zakryto jest, probleskuje v dčeně nemrav
ných inserátech mnohých novin, a to vrhá strašné
světlo na mravní spoustu mezi vsdělanými. A
vwlidu? „Volná láska“ jest něčím, a čím by ani
pohsné na světlo nevyšli.

Při tom nedáse upříti,že pro všecko
ší mízí, pevných povah a tudíž i obětavosti

ubývá, a že svobodářetví naše Da noze jest ná
silnictvím. Nejemutnějším však zjevem jest to, Se
Bám scházejí Šenekové, kteří by to aspoň uznali:
a zjevné řekli, že jsme skleali. Naopak! My si
to ještě chválíme, jak prý Be vzdělaností mrav
BOst pokračuje. Ano za škarohlida ve vykřikuje,

Stálousíluv práci,něšnýláskydesk,
kterábratrůmo bidáchna semsměslanebe.
Ósempřeslavná,kdesřeljsiprvníden
šťastnýhraj náškem Jsi Bohem wvoden/

Kraj! Vidyf vhaddéchatépovídkyTvé smají
nad mmi s0 sklání starce sivý vlns
stařeny 1 Šeny ani nedýchají,

Š jim děto je Člom snovu
jí jsi dobré símé lidu

menohéskasky ješté
héštakých synů má semčeská víc,

pak sřít můle sblahemvěkůmpříštím vstříc!

uslyšeli...

Vdp. Vójtěch Hlinka, čestný občanměsta
Sušice, rodák Nekvasloský jest prototypem ata

neunavný pracovník ů národa roli dědičné. Zajisté není dospělého Čechaa Češky, kdož by ne
znali »piaůnešebo Fraotiška Pravdy, toť
spisovatelské jménodašeho Vojtěcha Hlinky. Den:

poli ee osvětyvůbeca školyzvlášť,kdoDÁ Bešemravní klesání upozorňuje.
Zpamenitý jeden muž přišel kdysi do slav

ného psůsta řeckého, do Athen, a nesouhlasil spo
banstvím Atheňanů. Byl to ovatý Pavel. A jak
byl přivítán? „Co nám může tento „moobomlavil“
pověděti“? Hned předem čli na něj s potupou.
Dostal se však přece k slova v slavném shromá
ždéní jejich. Poslouchali bo, dokud se nezmínil
o „vskříšení“. Ale jak o tom začal, někteříse ma
vysmáli, jiní pak měli toho pro ten den dost a
odešli. A jen málokteří přemýšleli v slovech jeho.
A tak je to dnes opět. Kdo dnes u nás začno
mluviti nebo psáti o křesťanství, jehož základem
jest vzkříšení, na toho Se jde již předems potupou.
„Co nám může tento tmář pověděti?“ To jest
slovo dnešních odpůrců křesťanství. A když se
obbajce křesťanství baď slovem nebo tiskem do
stane k slovu. jsou tu mnozí zase, kteří neumí
nic, než potupou a posměchem přiváděti k mlčení.
Jiní pak nechtí ho vůbec slyšeti. Lhostejnost ku
křesťanství, tomu hlavateli vzkříšení, jde tak da
leko,.še jsou lidé mezí vzdělanci, kteří vůbec ani
nevy o něm přemýšleti a proto nemohou po
chopiti, proč obhajci jeho vydávají se k vůli němu
potupě a hbaně. Jen málo pak jest u nás těch,
k o křesťanství a vzkříšení přemýšlejí. Ale
právě ti to jsou, kteří sachrání vzděla
nost a svobodu národů. Neboťna věky zů
stape pravdou: Jaká je víra ve vzkříšení, taková
je i osvěta národů.

Co jsme právě my v „Obnově“ vleekráte
tvrdili a předpovídali, to jent již zde i v národě
šeskóm., Politika sama sebou nebude nás ve strap
děliti. Býralých politických mladočechů více není,
vstoupili ve strana vládní. Přestanou tudíš i po
Jitičt( staročeši. Zdá se nám, že jako v Belgii
budou u nás brzy jen tři strasy, katulická, libe
rální a socialistická. A čím se budou líňiti nebo
se již líší od sebe? Vírou v nesmrtelnost, vírou
ve vzkříšení. Katolíci rozhodně bandoustáti o to,
aby víra v nesmrtelnost stala se základem, na
němž budovati ee budon všecky veřejné poměry.
Socialisté smějí se vzktišení, a proto na základě
„rozkoše“ budou chtít badovati. Liberálové jako
všude budou stranou, která 8 patrnou oedůsled
ností bude chtíti svobodu a právo a sratost ma
jetkau bez obledu na vzkříšení, bez ohledu na ne
sortelnost lidskou. Jako v Belgii bude však tato
strana slábnouti právě pro svou nedůslednost, ao
mělý Čech oslaví Boté narozeniny vysoce zaslou
žilého tohoto spisovatele, jenž podnes věrně lpí
Ba ideálech svého mládí.

| Stařeček rozmilý sám na své jubileum ovšem
ve své skrovnosti zapomněl. Byl před krátkým
Časem nějak rozrušen, poněvadž byl přiveden
z obvyklého pořádku. Stonala mu stařičkáhospo
dyně a tu v té době právé přišla +Vlast=.| Vele
důstojný pánsi ani nepovšimnul správy o jeho
oslavě. Přišel k nému po krátkém Čase farář sbů
nický, dp. Tomáš Houška, který mezi rozmlavou

ravil: »Strýčku, jak Vás těší, že se jedná o oslevě
ašich narozeninÝ« — +Co pek a kde? edtušíl

velebný kmet. A tu bo dp. farář zbynický upo
zornil na »Vlaste. Stařeček zůstal jako omráčen.
Jeho skromnost se tomu vzpírá. »Ty, řekní mu
(dp. Tom. Škrdlovi), piš mu, prosím Té ve jménu
mém, aby nic nedělal.« — Vysdp. František
Pravda se oslavám marné vzpíré, marné prosil
všecky, aby na Hrádku nebylo žádných ovací a
ošjakých jiných projevů.

Místní výbor byl u Něj s gratulací, všechy
ostatní gratulace a projevy zasýlají se dp. faráři
ve Zbynicích, dp. Tomáši Houškovi, který je pak
oslavenci doručuje. „Ke gcatulantům všem přpo
juje se též redakce »Obnovy«,.

Erantišek Pravda.
(K 8oletým narozeninám.)

NapsalFrantišek Jiří Košťál.
- Zajisté že se upamatyjete, že nedárno naší

veřejností prolétla tato slova: +Snad, snad,vž
jedaoupv budoucnosti budeme u nás vyhledávsti



přivrženci její budou přebíhati buďto k socialistům

neboKOK vaha hosvůryostane-li pře socialismus v
vzkříšení, sesuje se vše, co ná základě vzkři
šení — j mravnost, osobní svoboda, důstojnost
lidská a pravá lidskost spočívá.— Barbarství
— sarovost — vrátí 86

osvěta a 8 ní ctnost, pravá svoboda, pravá bu

Pak vrátí se i to pravé baz zištné vlastenectví.
Kéž by to bylo co nejdříve! Ale zdá se, že

liberalismus náš zdrží nás déle, než jiné národy
od návratu k osvětě pravé a tím i k bývalé síle.
Ale čím dříve celý národ, vzdělanci i lid, s ra
dostným a pevbým přesvědčením budou:volati o
Kristu: Vstalť jest! — tím dříve přijde velkonoc
našeho národa. +»

Jazykové nařízení.
Jatykové ministerské nařízení, které ge po

dařilo českým poslancům ještě v poslední chvíli
přes odpor Němců zlepšit a prosadit, uváděno

hned po svém prohlášení v platnost. U pražskéhotrestního soudu, u krajského sondu v Králové
Hradci a u jiných soudů i úřadů v Čechách a
částečně ( u vrchního zemského soudu začaly to
konati porady česky.

V tom znění, v jakém nařízení jazykové pro
hlášeno bylo, znamená oproti nynějška skutečně
veliký pokrok; jím prolomeny jsóu ty staré i ne
spravedlivé, nezasloužené privileje jazyka něme

ého; jazyk český pronikae nyní v zemí české
do mnohých oborů, skoro rovnocenné s jazykem
německým, z nichž dosud byl vyloučen. Jeho ka
rakteristikou jsou body následující:

1. V řízení trestním i civilním řádů dneš

bude soudům o věcech ch, v řízení celém,
ve vnitřních poradách a jednáních i
zevnějším vyřizování jazykem českým.

2. Věaktaké při úřadním styku úřadů
ve $ I. nařízení naznačených, totiž těch, jež po
dléhají ministerstva spravedlnosti, vnitra, financí,
obchodu a zemědělství, o věcech českých s jiný
mi zeměpanskými i nevojenskými úřa
dy — v zemi české — bude muset výhradně
ušíván býti jazyk český. *

Tento odstavec — $ 7. nařízení — za nej
významnější a nejdůležitější považujeme.

3. Zeměpanské úřady ve $ 1. naznačené
musí ve styku s orgány samosprávnými t. j. obce
mi, okresním výborem a t. d. užívati úřadního
jasyka těchto orgánů.

4. Od 1. července roku 1901 musí v celém
království českém všichni úřadníci úřadů s vrchu
v $ 1. jmenovaných slovem i písmem mocní býti
jazyka českého a též obráceně.

Vše, co tu dosud sub. 1., 2., 3. uvedeno o
právech a povinnostech k jazyku Českému, má
tatáž práva k jazyku německému ve věcech ně
meckých. Všechna ostatní ustanovení precisují
rovnocennost jazyka českého, nařízují úřadům,
aby samy přihlížely k národnosti tobo, komu ně
jaké úřadní problášení vydáno býti má, neza
sahují však do dosavadních privilejí jazyka ně
meckého a celé interní služby a zvyklostí tak
jako hořejší ustanovení, a zejmena článkové 1. a
2. našebo úvodu.

S
pravé a ušlechtilé vlastence, najdeme je spíše v zá
tiších klidných, daleko od směsice a víru zásad,

ské duši českého člověka by k prospěchu bylol|
Soudíme tak ovšem podle některých bohudfky
ještě u nás ojedinělých zjevů neblabých a snad
ona tušená budoucnost se ani nezjeví, ale už to
je povážlivé, že u nás, kdy všechen boj za práva
národní není do- a vybojován, duše česká s ná
rodem cítící, co se budoucna týče, k steskům po
dle těch zjevů je oprávněná. Ano snad, sosd je
dnou najdeme duše vlastenecky cítící v ústraních
spíše nežli tam, kde ve proudění otázek k' nám
násilně tlačených, heslo: »vše jen vlosti ke chvále«
ztrácí se již tu a tem a upadá! Jdou — ženou

jednou zaklopiti český obzor, pak ztratí se kouzlo
nám všem drahého slova »vleste= a pýcha celého
národa, staré, dobré, nezadatelné právo české. Že
pak tak teskné pronášíme úvahu svou, k tomu
bohužel oprávňuje nás mimo jině zjev jeden ne
dávný a tolik, tolik neblahý, který jako upír
stiskl každé srdce české o vlasť drabou a její
práva zaujaté! Čí neslyšeli jste, jak synové prý
staké metek českýcha k synům připojili se cizo
a neváhali přidati se k hordě našich nejúblavněj.

ších nepřátel, aby vystoupili proti našemu starému dobrému právu českému
Vzpomínáte těch slov? Jakš by nel Vždyt

ona, jsou upomínkou na neblahou chvíli, kdy dr
tila vás zpráva o proradném milotovském vystou
pení proti ješté nevybojované záruce lepšího žíti
U nás o té zpronevěfesk praporu, jejš vysoko po
vztýčený dršely ruce všech Čechů bez rozdílu zá
sad, snsh a směrů, a takového něco se tak hned

državu německého jazyka vůči stranám vleje se

mocný příval jazyka k vě tam, kde většina budevěcí českých, dodá vnitřní
karakteru českého, a tam, kda věc česká jest
' menšině, bude v eelém královtví

Konstatujeme žnovu, že totóši -bude ve. vě
cech německých. šnoru ná : "m

Rozdíl jest arci teu, šev těchto věcechně
meckých — nařízení nepraví arci věci české, sebo

věci německé,nýbrž první podání u úřaduučimsěné —zachován bude dnešníplatný status
gůo, kdežto u Čechů znamená to faktum nové,
pokrok, respekt k jazyku českému.

K.Nařízenímimistrů vmitra, vedi,
nosti, obchodu a orby ze dne Ď.dmbna
1807, týkající se užívání zemských řečí

při úřadech v Českém království.
$ 1. Soudní úřady a státní návladnictva jakož

i úřady podřízené ministerstvům vnitra, financí, ob
chofitr a orby v Českém království jsou povinny vy
dávati stranám vyřízení a rozhodnutí o jejich ústním
nebo písemném podání v onom z obou zemských ja
zyků, ve kterém dotyčné podání bylo učiněno.

$ 3. Protokolární výpovědi stran buďtež zapi
sovány v onom z obou zemských jasyků, ve m

dr podání.byloučiněno. k5. Listiny anebo jiné spisy, které jsou sepsány
v jednom z obou zemských jasyků a jako přílohy,

pomůcky anebo k jinakým úředním účelům se příádají, nemusí býti překládány.
8 4. Úřední přípisy, které se vydávají stranám

bes jejich sakročení, buďtež vydávány v omoms cbou
semských jazyků, kterým mluví osoby, jimž přípisy
platí. Není-li jazyk, jehož tato osoba užívá, znám,
anebo není-li žádným z obou zemských jazyků, pak
badit použito onoho jazyka jehož znalost se dle po

vahy případu, svláště peak dle bydliště strany dápředpokládati. *

$ 5. Ustanovení $ 1.—4. Pal též ve příčiněobcí a samosprávných orgánů v ém království a
sice v oněch záležitostech, ve kterých dluáno je po
vašovati sa strany.

6. Výpovědi svědků buďtež zapisovány v onom
zemském jazyku, ve kterém byly učiněny.

$ 7. Úřady, v $ 1. označené, užív ve
všem úředním jednání, konaném k cili vyřízení
aneborozhodnutí, onohojazyka, vokterém strany
svoji věc ústně sdělily mebo podaly. Při úředním
jednání, které nebylo zavedeno k zakročení stran,
budiš dle povahy předmětu ušíváno obou zemských
jazyků anebo jednoho z nich. Je-li za účelem vy

zení záležitostí v 1. a 2. odstavci označených
zapotřebí písemného jednání s Jinými zemépan
skými nevojenskými úřady v zemi, platí tedy 1
pro toto jednání ustanovení obsažené v 1. a po
případě i ve 2. odstavol. Pro jednání s úřady mimo
semi a s úřady ústředními zůstávají v platnosti po

savadnípředpisy8.6. Všecky úřední vyhlášky, které jsou určěny,
aby v celé zemi vešly ve všeobecnou známost, buďtež
vydávány v obou zemských jazycích. Pouze ty úřední
vyhlášky, které jsou ustanoveny pro jednotlivé okresy
neb obce, baďtež vydávány v jazyku zemském, který
jest v dotyčných okresech neb obcích obvyklým.

které $ 9. Je-lis některévěcipátý Aeanýchpři ústních nebo písemnýc c ý
zemských jazyků užívají, jest řadám © $ 1. jmeng
vaným vydati vyřízení nebo rozhodnutí v obou jasz
cích zemských, ač-li nebylo dohodnutí stran eno
v. tom smyslu, že má býti vyřízení vydáno jen v jed
nom zemském jazyku. Při úředních jednáních, která
ku vyřízení neb rozhodnutí věci směřají a dějí se sa
spolupůsobení stram, jest úřadům užívati — pokud
nynější jazykové nařízení jinak nenařízuje — toho

| jazyka, kterým podáni bylo učiněno, po případě,ne
ylo-li docíleno dohodnutí stran, též druhého jasyka

zemského.

nezapomíná . . . Vzpomínám i já těch slov ted,
teď, kdy slabé péro mé vzdáti chce čest Nestoru
českého spisovatelstva, baditeli národa — Fran
tišku Pravdovil A právé při jmenu tom mi
lém a váženém znova a znova zvučí mi v hlavě
slova: »Snad, snad až jednou u nás budeme vý
hledávati pravé ušlechtilé vlastence, najdeme jich
spíše v zátiších klidných.« O šťastné, třikrát šťastné,
to milé zátiší tem ve Hrádku u Sušice v Pošu
maví našem »pod záštitou šumného Svatoborul«
Snad kdyby náš Pravda v životě veřejném ve
středu rozruchu vířívého žil, snad »doby směre i
o něho i o jebo patrné zásluhy by se otřel, snad by

-vášně rozpoutané chrlily spousty útoků nepěk
ných i na jeho Čistý štít a nepostrněný proto, že
Pravda vedle českého spisovatele je také katolic
kým knězem — a dnes je to modou ukřičeti a
za nic pokládati zásluby — kněze — proto, že je
knězem katolickým! A to i přes-to v to milé
zátiší hrádecké nesou se v tytodoy vzpo
mínky tolikeré a ze krubů těch nejrůznějších. A
právě tento zjev, jejž vyvolaly ony Boleté naroze
nigy kněze a spisovatele, veterána v kruzích všech
katolických a národních spisovatelů, právě -onen
svazek moohých vzpomínek různostranných dává
nám doufati, že slova ona »snad, snade a td.,
jsk jsem je citoval, neosvědčí se, že ty chmury
na obzoru našich zápasů národních nedomohou
se vítězství takového, že by utlačily horoucnost
vlasteneckou a že by blesky jich kdy ztříštily ten
vysoko vůči nepřátelům všem povznesený maják
našeho yčdomí národafhol Oslava »Františka
Pravdy«, oslava katolického kněze jako spisovatele

patrné dojďou u nás přece jen svého ocenění a

6 10. V záležitostech, spadajících v obor trest
ních soudů buďteš jak spisobžalovací tak i vůbec

návrh „ rozhodnutí, rogsudky a úřední jednání obša0 00 týkající Vo továny emímsomekým j 
obšalevrený užíval. Josykem tím budiž

vedeno téš hlavní -přelíčení a jím nepoány baďtoš i
protokoly přelíčení toho, zvláště pek návrhy státního

odnávány i vynášeny psme
sení rozhodnutí a rossudky. Z ustanovení tohoto 6

není mošno ustanovení ta provésti
mínečným poměrům, svláště pak vzhledem k oostavegí

,porotců, nebo v tom případé, když obšalovaný 7žádá, aby bylo jiného zemského jazyka použito. | Při
r hlavních líčeních s více objelovanými, kteří nemluví
-týmá zemským jasykom. Hčení vedano tím ja
sykem, její so0ad k účeli vního přelíčení uzná

vkodnáj Ve všech Fipedech buďteá výpovědi obžalovašých i svědkůpř ány v jesycích, jichž oni
užívají, rozhodnutí a rozsudky pak buďteš kašdéma
obviněnémuvtémž jasyku vydány a kžádosti j

-též vyhotoveny: (Dokonč.)

Politický přehled.
-.$ říšeké . Ng koncimisuléhotýdne

udály se na říšské radě bohopusté výstupy 8e
strany socialistů proti Polákům a Čechům, se
strany hiberálních a dajčnacionálních Němců proti
jazykovému nařízení v Čechách a proti snahám
státoprávaím.Socialista Daexynaki mluvilproti
volebním slořádům v Haliči, vinil vláduf orgány
s vraždění a ze znásilňovánílidu. Hr. Dzieda
ssycki pravil, žo socialisté volební výtržnosti a
násilné vystupování satni vyvolali. Prof. Mílew
ski pravii, že od politické štvanice nemůže má
rod žít. Všichni si musíme všímat nouze lidu a
bledět rolaietva pomoci. Týž poslanec odmítl vý

čitku, šeP ablonih ed není vlařanockh protožeprý 00 onile carem. Jen ruský ageut
provokateur může mlaviti jako socialista Daszynski.
Dr. Stránský, který z krajní oposice přeběhli
scela do vládních vod, mluvil státnicky, chválil,
še 60 Poláci moudře přispásobily k poměrům říše
a 80 otanovikka českého a samosprávného vyslovil
ae ostře proti návrbu Dassynekého. ,Dr. Stránský .
poučoval také radikály, že si musí osvojit sluáné
a koneiliantní chování, meboťjen tím přivede se
ta která strana k platnosti. Slovy těmito odsoudil
dr. Stránský naprosto dřívější čuplátkovoa ultra
radikálaí politika. Poslanec Břesnovský líčil
násilnosti socialistů při volbách a odsomdil proti
národní politiku socialistů. — V páteční schůzi se
jednalo o návrzích měmeckých stran, aby mini
sterské nařízení ze dne 5. dubaa o vnitřní úřední
řeči v Čechách bylo předloženo snětmovné, po pif

č aby bylo hned zase zrušeno. Prušáci Wolf,
chonerer-a Iro sprostě láteřili na vládu 9

Čechy a exburšák hrozil dokonge, že Němci vy
pudí se svých měst české menšiny. i
se těmto kfiklounům 950zásluze smáli. Také libe
rál Funke a nacional Steinwender ukásali
světu, že by nás Cechyze „samé lásky“ nejra

m
ději uškrtili. Hrabě Baďdani hájil rozhodně ja- .

Aygkové nařízení a dodal: Až dělané rozčílení po

kmen masí býti 8 nimí rovnoprávaý. Neméně
šťastně bájil jazykové nařízení poslanec dr. Pa- .
ták. Je vším důrazem obhajoval práva
Čechů na rovnoprávnost vůdce katolic
kých Němců, baron Dipauli. Liberální,na
cionální a prušáčtí Němci vztekem ječeli a padali
Dipaulimu zrádců, protože hájil apravedlnost a
mluvil jim pravdu do duše. Řeč Dipauliho podala
nový důkaz, že katolicko-konservativgj Němci jako

že ve chyfli pravé osve se cit pro od, třebas to
byly zásluhy — kněze katolického! +Národní Po-.
litika« ne př. upozorňuje na oslavu narozenin dne
17.t. m., narozenin to, jež slaví stařičký spisova
tel, jehož výsaam pro Českou belletrii dosud není
ploé doceněn. K plnému docenění podávají tudy
příležitost tyto u spisovatele českého věru pře
vzácné narozeniny! ©Česká veřejnost jíž již dle

některých zjevů naznačuje, te je oslaví jedno.
svorně. I spolek českých spisovatelů »Máj« po

*kládal za svou povinnost, aby veterá é po
"vídky ujistil o jednomyslné úctě a láscť, kteroužto
Ine k autoru „Povídek z kraje« a učinil to bla

bopřejnou adressou, kteroužto jubilantu odevzdali
A. Jirásek, K. V. Rais a J. Kvapil. A po svátcích
velikonočních vypraví se do Hrádku s adrěssami
a projevy náš T. Škrdle « bude tlumočiti city
družstva »Vlasťei všech ctitelů Pravdovych| Nuš
obtáčej, obtáčej jen usoání všech tu hlava do

brou, milou zesloužilou našeho Pravdy. Vždyť, 
opakuji, ten zjev dává tušiti, že zásluhy U nás
přece nezapadnou v tůň zepomnéní, třeba to byly
i zásluby katolického kněze, a třeba i tu a tem
ozval se stín nevrlosti, že rak vysoko pozvědá se
jmeno Františka Pravdy, jenž je přece také kato
lickým hočsem! Tuto nevrlost již předem zakři
kuje F. Zákrejs r. 1887,jenž napsal: ,Jřeba
byly mezi námi všelíké ví $ náboženské před
mužem takové čínmostia takových zásluh, jakými
své jmenopovsnesl Prevda, klomíse 5úctou srovna
šak volný skeptik jako přísný věrec.c

A prosím to píše Zákrejs i přes to, že sám
doznává, že Pravda s9sal s náboženskou anců

tendencenicneúadilavtom,abypřinía sní



dříveza starošechůi nyníjsoua zůstanounej
rozhodnájšímipřátelynašeho národa. HraběPál fy
jménem časko-konservativních velkostatkářů hájil
ostřejazykové nařízenís prohlásil je za podstatný
krok na dráze ku provedení úplné rovmoprávoosti
vo správě a soednictví. Polák hrabě Pininský
vřele bájil naše práva a jménem Poláků prohlásil,
že tito budou všecka naše práva s touže věrností
jeko dříve hájiti. Poláci by musili zapříti svou
politickou minulost, kdyby aepomáhali Slovanům
a zvláště Čechům při domáhání se rovného práva.
Tím se Němcům nekřivdí. Českoněmecký socialista
Hamrich proti Wolfovi pravil, že nesouhlasí
Čecboněmci s vypazením Čechů. S velkým spě
chem a duchaplně vyvrátil dr. Herold jako ge
nerální řečník všecky námitky Němců proti jasy
kovým nařízením, neboť žádné z nich neukládá
Němcům oběti Znalost obou zemských jazyků a
úředníků jest zákonitou povinností. Není pravda,
še všichni Němci jsou jazykovým nafízaním roz
číleni; vždyť, když dnes jeden německý řečník
hřměl proti nařízení — spal veďle něho jiný ně
mecký liberál zcela klidně. (Všeobecná veselost
sněmovny.) Němci dosud přes všecka umělá roz
čilování prohráli všecky bitvy, Rozčílený generál

prohrává všecky bitvy. Přes tyto šlehy nabídl dr.erold Němcům opět mír na základé úplné rov
noprávnosti. Na to byla pilnost německých návrbů
231 hlasy proti 103 zamítnuta. Železný krah ob
povené pravice se tedy opět pevědšíl. „Wiener Sona
uad Montagazeitnog“ pojednává o novém železném
kruhu na říšské radě a praví: V čem pak líší se

o Grégr a dr. Herold od svéhoněkdejúhlavního nepřítele dra Riegra, který nyní
slaví nejskvělejší triumf svého politického šivota
a se zalíbemím, jež nejse popsatj, může pozorovati
přeměsu, ješ ae stala v mladočeské straně. Ležel
snad dr. Rieger a jeho soudr. před centralistou
Schmerlingem na břiše, osvědčovalisnad oni
nějakou úetn před úsororým patentem! Spíše ja
kožto dáklaranti a iugpiratoři fundamentálních
dánků byli nejmáruživějšími zástupci všech oněch

Pedoralistckoýců požadavků, které i does jsou alísi omega politického programu mladočeského. Ni
koliv, pane dre. Herolde! Vy a vaše strana nejste
již staří mladočeši,jak jeto eomfatiskyve aně
movnězvolal|

Bakoncko-nhorské vyrovnání skon
oovala by vláda rada ještě okolo avátků Svato
dušních. Uherští ministři Bánffy, Lakace a Josika
měli v neděli porady s Badenem a hr. Golechov
skim, ministrem zahraničných záležitostí. Příště

prýmají platit Deny kvotu 34.4 místo posavadních 3i-4 procent, za to žádají různé výhody
oslní 8 dopravní, takfe země české bý s „upra
vení“ kroty neměly pranic. Páni dr. Fořt a Heř
man Janda, čeští členové kvotové depatace, jejiš

Prodsedouje hrabé BedřichSohůn bora, místopředsedou Polákrytíř Jaworski a zapisovatelem
Běmeckýliberál Beer masí napjati veškeré síly,
aby pošadavkům českých zemědělcůa průmyslníků
potmedli aspoň k částečné

tické kyv Chnn Aby prirode odaspolky v Cho uzo

Jeho w*daronskou litiku. |ujalo se vlády nové libe
rální ministerstvo v čele s DemeotremSturdzou.

Velkovóvoda Moklenbarsko- Zvé
řimeký,Bedřich František III, potomekto
slovanských Obotritů, semřel v sobotu v Cannesu
ve stáří 46 let. Za nedospělého syna Bedřicha

Frantiita IV ujal se vladařství Jan Aláert.ke zahájilo = Tureckem válku
běz vypovězení nepřátelství. Chce patrně Srbsko

akát ti; Fitmin“ 49sgÁ/ nárvěí někmiburích“zá
séuha. Nebo koho oslavuje národ náš? Zase nech
me odpovídati Dr. Zákrejse. Koho slavíme, je
Vojtěch Hlinka, (pravé jméno Frant. Pravdy)
3lé duše kněs, slé duše návodďovec,jedens klav
nick a čelných budilelů našich / V něm v jedno
srosíl jak horlivý katolík tak národní bajovník,
Jak oddaný kměs církve, lak. nadšený kněz vlasti,
v něm vsešel národu vychovatel dílek, mčitel js

-sašstva, nádce lidu, v něm vzácný vsor, každému
S všem. A působení Pravdovo, do které doby
spadá? Mluví so dnes mnobo o tom, že katolický
kněz ve všech směrech prý jiným vlivům podří

zený Pád nemůše vlasteneckypůsobili, tlačíprý ho NAjedné síran Ase druhé strany
politické ohledy ke vládě/ A vida v působení Fr.
Pravdy teké katolického kněse píše znovu Zákreje,
jek následuje: +/Vexdělešstější čimmosí aslavence
našehospadá vdobu promášnávodsírasínoua
čěškou,v dobu let padesátých, v dobu Backovských
stisků, kde trůnily absvlotismus, libovůle,£erma

nísace, jee věda doné a děsnéticho, tichoša., e M4 sÍvůry byokromný AroĎ
a Uesalyokromenourabry ©jre čeměl Boamí
českýaješičněkoliksms a madrakvílouměl

šonoké povidky zazheoánady | sievomdovu čeeké: $ sího venkovu české
mu, venhovanůjm: Aměší, učiejů, madřeznů,rolníků,
dospělým 1dovrostev. »/lsnka VESMÉU,
ktovétkápřistuší prvenství v našich dějinách /
>Tento směr chránil národ nd před r. 18408a
čen ho chrászil jo r. 1840. (Dokončení.)

a Balharsko zaplésti do boje s Tureckem a sne
přáteliti velmoci. ko patrně spoléhá na mocné
příbuzenské styky. K chrabrosti, disciplině a síle
řeckého vojská nemáme mooc důvěry a proto je
dosti možno, že tureckému Edhem pašovi se po
daří anebo již se podařilo smocniti se Lariesy,
Trikaly a skoro celé Thesalie.

Drobné zprávy.
Konferenční řeči, které konal J. B. M.

nejdůstojnější Vrchní Pastýř nášod neděle,
byly hojně navštíveny. Zejména v neděli, kdy pojednal
nejdůstojnější pan biskup o časovém thematéě „Libe

ismus a socialismas“ byl kostel sv. Ducha pře
plněn. V pondělí promluvil nejdůstojnější kazatel
O víře otců našich“ a v úterý o významných

dnech v našich českých dějinách „Den 16. května a
6. července“. Ač bylo počasí deštivé, byla přece ná
vštěra chrámu Páně četná, ovšem méně četná než
v Chrudimi, kde žije 11.846 katolíků, kdežto v Krá
lové Hradci jen 6.612. Ve středu o 6. hodině pojednal
nejd. Vrchní Pastýř o „Kalichu Páně“, opět za velmi
četné návštěvy kostela. Po všechny dny navštívili
konferenční řeči zejména intelligentní mužové, zvláště
pak vyšší státní úřednici. Jeho BiskapskáMilost jest
sympatickým, výmluvným a přesvědčivým kazatelem,
důkazy neúprosné logiky a dějin působí na posluchače

mohutně, takže od konferenčních řečí očekáváme roz
hodné úspěchy na poli náboženském i sociálném.

——Obeonisastupitelstvo kralovéhradecké
konalo v sobotu veřejnou schůzi, v které zadány
byly práce stukaterské na budověchlapecké školy
panu Ritovi v Praze. Zřízení odvodňovací stoky
za Pražským Předměstím, která má odvodnit tak
zvané Pětidomí a projektovaný okresní dům, za
dáno bylo podnikatelské firmě J. Rela £ Neffe ve
Vídní za 4.925 zl. Celkem došly tři nabídky. Pan
purkmistr Dr. Ulrich sdělil posléze obecnímu

zastupitelstvu, že stavitel+ Dobrkovský z Král.Vinohradů žaloval obec královéhradeckou za vy
konané více práce v obnosu 6.720 zl. Právní za
stupování svěřeno na návrh páně starostův panu
dr. Hellerovi.

„Zprávy diécesní: V Pánu zesnuli:

p. Kare Chotovský, vik. sekretář, děkan v Žamrku, $+2. dabna, p. Jos. Dadek, farář vo Stře
nici, $+6. dubna, p. Libor Schauer, Úechtický far.
na odpoč. v Jedlové, 1 7. dubna, p. P. Kristin
Plodek, O. S. B., duchovní správce v Metličanech,
+ 10. dubna,t r. — Vyznamenání jsou:
p. Frant. Rychlík, b. vikář, farář v Kuklenách,
jmenován čestn. děkanem; p. P. Pius Stehlík, O.
P., farář v Želivě, a p. Frant. Haizler, děkan a
farář v Přelouči, jmenování b. notáry; p. Váel.
Horák, čestný kanov., a děkan v Hostinné, jme
nován L sekretářem, p. Expedit Nykilček, farář
v Mladých Bukách, II. vikar. sekretářem; p. Aut.
Pohley, farář v Sejtích, p. Jan Gottstein, farář
v Mobren, p. Jos. Schratek, farář ve Vlčicích, p.
Lad. Klouček, farát v Dolní Olešnici, p. Frant.
Vogel, farář ve Forstu, obdrželi Expositoriam ca
nonicale.— Ustanovení jsou: p. KarelKuhn,
administrator za faráře v Liberku, p. Eberb. Čada,
kapli. Svinčaoský, za zám. kaplana do Choltice, p.
Ant. Rejzek, exposita V. Jenikovský, za kooper
do Nižkova, p.Jos. Pocka, koop. Novoveský,za
expoeita do Větr.Jeníkova, p.Petr JiHček, koop.
Nížkovský, za kapl. do S p. Váci. Kouba,
koop. Libický, za koop. do Nové Vai, (u Jičína),

p. Al. ně kaplan, za administr. v Bohdanči,
ae k, kapl. Litomyšlský, za admin. dorekvice, p. Václ. Vostřel, kapl. Cerekvický, za

kapl. do Litomyšle. Na odpočinek vstoupil:
p. Frant. Rychlík, b. vikář a děkan v Kuklenách.
— Uprázněná místa: Kaokleny,fara patron.
náboženské matici, od 1. dnbna, Žamberk, dě
kanství, patron. Oskara Parishe, od 3. dubna,
Střenice, fara patron. kníš. Thurn-Tarxise, od 7.
dubna t. r. í

Úmrti. Pan Antonín Štolba, bývalý cech
mistr řemesis kovářského a vážený měíťan králo
véhradetký zemřel v neděli dne 11. dubna v 81.
roce věků svého a pochován byl v úterý. na hřbi
tové Pouchovkém. Zvěčnělého doprovodili na cestě
poslední vys. dp. kapitalní děkan dr. Frýdek, vdp.
městský děkan kanovník Musil, vdp. dr. Brychta,
četní kněží, zástupci města, sl. sborů professor
ských a většina měšťanů, živnostníků.

900letá památka mučennické smrti
sý. Vojtěcha bude zvláště slavnostním spůsobem
oslavena v Prase, v břevnovském klášteře, kte
ev. Vojtěch založil, pak na nesčetných mí
v a v Prasku. Nejdůstojnéjší biskupové
s Čech a s Moravy účastní se církevních slavností
v Praze. Ve asvatvečer slavnosti, ve čtvrtek 22.
dubas konati bade slavné pontif. nešpory o 3. hod.
odpol. Jeho Eminence ndp. kardinál, knížearcibi
skup Praáský. V dne 28. dubna o 9. bod.
ranní koná v chrámu sv. Víta za přítomností nejd.

eplsko ta české kázání J. B. M. Eduard Jan
ep.nj ob,biskupkrálovéhradecký.

0 10. oo Jeho Eminencepontlf. mší sva
4 odp. konati bude poatíf. rev

ajd. p. bakap budějovický dr. Martin ŘÍsobota 24. dubna aloužíti bude J. Em.
mí sv. uostatků sv. Vojtěchao7. hod.

YPŘč
;
dp Pro Bandyd o 10. hod. dop. celebrovatibáďepostě W. Pesonoký zdp. biskup
Senestrey, odpělédteo 4. hofině bosspoštif“

Spory nejd.biskuplitoměřický dr. Eman.Schóbel. V neděli dne 25. dubnapo tiché mši“
sv.Jeho Eminencendp. kardinála hr. Schon
borna bude po6. hod. ranní generální přijímání
spvlků katolických a lidu. O 9. hod. konati bude
české kázání odp. biskup dr. Říha, o 10. hod.
sloužiti bude pontif. mši sv. ndp. kuížearcibiskap
olomoucký dr. Theodor Kohn, odpoledne
o 9. hod. konati bude pontif, nešpory nejd. biskup
brněnaký dr. Frant Bauer. Po nešporách
konati bude J. Em. odp. kardinál průvod s ostat

ky sv. Vojtěcha po Hradčanském náměstí, načežuloženy budou sv. ostatky v kapli Vlašimské a
posléze J. Eminence s nejdůstojoějšími biskupy a
s duchovenstvem odebéře se k hlavnímu oltáři,
kdež se vystaví Nejev. Svátost a zpívati se bude
Te Deum, po „něm bude sv. požehnání. Lid če
ský súčastní se zajisté četně nejen těchto hlavních
slavností, ale iostatních tichých pobožnostív Praze.

Valná hromada sv. Josefské katol. jed
noty na Slezském Předměstí, která se odbývati
bude v pondělí velikonoční dne 19. dubna 1897
ve 4 hodiny odpoledne v sále p. Václava Ma
tějčka. Pořad: 1. Zpráva o působení spolku za
uplynulý rok. 2. Zpráva pokladniční. 3. Vybírání
příspěvků. 4. Zpráva o knihovně spolku. 6. Přijí
mání nových údů. 6. Volba výbora. 7. Volné návrhy.

Sbor dobrovolných hasičů v Hradoi
Králové konal svou ustavojící valnou hromadu
v neděli, dne 11. dubna t. r. o 2. hodině odpol.
za účastenství 29 členů, mezi nimiž jsme viděli
vedle snaživých, v blaho naše starostlivých ži
vnostníků, též městské rady pp.. Šulce a Pil
náčka, pak člena obecního zastupitelstva, pana
Aloise Soukupa, který patřil již od začátku
k hasičskému odboru zdejšíbo Sokola. Pan starosta
dr. Ulrich a rada pan Jaroslav Červený omluvili
svoji nepřítomnost záležitostini rodinnými. Jménem
hasičského komitétu přivítal shromážděné p. Alois
Soukup který zároveň valné hromadě předsedal.
Pravil: Jak račte velectění věděti, založili jsme
samostatný hasičský spolek. Jest proto nutno,
abychom si zvolili fankcionáře spolkové. 'Pan Ja
roslav Procházka na to sdělil se shomáždénými,
že členové hasičského odboru navrhli za předsedu
pana Aloise Soukupa, který od 20 let jest členem
hasičského odboru, jenž při zdejším Sokolu byl.
Pan Soukup také hasičské poměry a posavadní
členy nejlépe zná a hodí se proto nejvíce k řízení
nového spolku.. Pan městský rada Pilnáček
navrhl volbu pana Soukupa za předsedu aklamací.
Pan Soukup se návrhům těmto vzpírá, a prosí
shromážděné, aby uvážili, že jest již přes 60 let
stár, že dříve býval ovšem čilým a činným hasičem,
že však teď pro stáří jeho tak čile to nejde a
proto ať si to dobře rozmysli, nežli předsedu zvolí.
Pen František Buk trvá rozhodně na zvolení p.
Soukupa. Nikdopo něm nežádá, aby cvičil a konal

ce hasičské; k řízení spolku jeho síly a zku
ti úplně postačí. Na to zvolen aklamací pan

Soukup 8 předsedu a sa místopředsedu pan
František Buk na návrh pana rady Pilnáčka.
Třetím bodem programa byla volba 8 členů vý
boru. Pan rada Pilnáček navrhl, aby se vykonala
volba aklamací. Poněvadž však vyskytly se různé
mínéní, konsla se volba výboru lístky. Na návrh
pana rady Šulce vykonánasoučasněvolba nábra
daíků. Do výboru byli zvoleni pp. Procházka
Jaroslav 21 hlasy, Riedl Josef (23), Kurka Karel
25), Knobloch Michal (23), Faber Karel (22),

ček Jan (15), Fábnrich František (24) a Ka
čírek Jan (23) hlasy. Za náhradníky zvoleni pp.:
Svoboda Václav 19, Václavík Josef 22, Beran
Alois 19 a Vaňousek Josef 21 hlasy. Za revisory
účtů svoleni pp. Dvořáček Josef a Jirotka Lad.
Skrutatory bylí pp.: Faehnrich, Beran a Kurka.
Jelikož pan Jan Souček prohlásil, že volby ne
přijímá, nastoupil místo do výboru p. Karel Šmidt,
který po něm dostal nejvíce hlasů. Při volbě vý

bora dostali mimo to hlasů pp.: Beran 8, Mužík7. — Jelikož na programu volných návrhů nebylo,
problásil předseda pan Alois Soukup valnou hro
madu za skončenu a přál činnosti samostatného
hasičského spolku mnoho zdaru. Myšlénka zříditi
samostatoý spolek hasičský v našem městě byla
zajisté zdravá, neboť dosud byl hasičský odbor
jaksi jen přílepkem Sokola a nemohl rozvíjeti tak
plnou měrou úkoly hasičské, jelikož mobl vyvíjeti
pouze Činnost podružnou. Spolek hasičský jest
všeužitečný, má chránit majetek, zdraví a životy
svých spoluobčanů. Očekávame proto, že ke spolku
se přihlásí četní členové zakládající a prispíva
jící, mužové mladí a zvláště živnostníci a dělníci,
že se přihlásí za členy činné, neboť blaho a pro
spěch veřejnosti a obce jde nad prospěch zá

bavných a jiných korporací ke nříCo ev. ref. kazatele ka přímo „pro
| e“. „Obnova“ přinesla článek ©„Smír
s matkou“. V článku tom učiněnazmínkao an
tisemitismu. Každý zdravého rozumu člověk musel
s něho vyčísti, že zavrhujemenásilnosti proti
židům, k jakým by to přivedl antisemitismus s bez
božeckým proticírkevním liberalismem. Ale odpo
roučeli jsme rozhodný smír s matkou, to jest, ná
vrat ku katolickému křesťanství. Smysl článku
pašebo byl: „Odpad od zásad katolických zplodil
liberalismus,kterývydal slabělíhona pospas
silnějšímu“ — rozumí se v oboru živnosten

ské | Dnes velkovýrobci a vel.
("tekupi určají ceny výrobků hospodářských| živ



'nostenských, A. proto ve smyslu humanity kato
lcké jest zapotřebí postarati ae o ochranu alab
ších — křesťanů — oproti silnějšímu, jak kapi
tálem, tak vrozenou chytrostí obchodaickoo. A
další myšlénka byla: „Jen katolická pravda, pro
níká-li celého člověka, jest a to lid křesťanský
ozbrojiti pevnou mravností, která cbrání pití li
bovin, prostopášnosti, rozmařilosti a požívavosti,
těch nejbojnějších pramenů bohatství židů“ A to
pana kazatele eranjelia Šádka provokaje, čili vy
zývá k potupnémune ovanjelickémučlánkuv Hla
sech ze Siona. Článek ten obsahuje výrazy: Su
rové vášně jsou klerikalismu vítaným
spojencem — a my jsme 8e právě proti těmto
váš vyslovili. — „Obnova“ prý dostoupila
vrcholu„nejrafinovanějšího pokrytství a
nejošemetnějšího farizejatví. Čhce prý
návratpodčerná křídla klerikalismu. Atak
to jde dále, až ze samé lásky dle evanjelia do
stává se domačlému pisateli toho článku násvu
„známý kejklíř v Obnově.“ —Mezi alušnými
lidmi platí takováto slova za nadávku. Ale nás
ani to opravdu kejklířeké překroncení smyslu na
šeho článku ani tato nadávka neprovokuje. A to
proto, že s námi v tomto ohledu soahlasí sám

Hus,“ redigovaný p. ev. ref. kazatelem Pelíškem.
Ťam se nepokrytými slovy praví, žo p. Šádek i
„Husa“ učicil hrubetví, a že se „Hus“ nemíní
dvořiti „hrubci.“ — Přejeme k této trachtaci,
kterou p.Šádkovi ustrojil sám „Hus“ dobrou chuť
s tím ujištěním, že nás tato veselá patálie —
„ovanjelických mušů“ prý nedůstojná — ntvrdila
v přesvědčení, že je p. pastor Šádek dobrým spo
lupracovníkem Hlasů ze Siona, je li jejich účelem
přispívati k šíření hrubosti v českém lidu.

Kvotové deputace sejdon se 3. května
v Budapešti. Na dohodnatí není naděje a proto
vlády rakouská a uheraká uzavrom zatímní vyrov
nání do úervemce 1898. .

. Orgán realisticko-pokrokářské
časopis „Čas* otírá se © čest dp. professora
náboženství na c. k. gymnasiu Jičínském způsobem,
avědčícím o svláštní rafinorané perfidnosti. V lo
kolce z Jičína jest uveden dopis, podepsaný plsým
jménem pana ora i s tím „P.“, které jemu
jako duchovnímu sackulárníma ani nepřísluší.
V něm obsaženy jeou ve formě „opravy a odvo
lání“ samó urážky a tešdenční útoky ma jeho
osobu a to spůsobem tak nápadným, že nikdo
nebude ho pokládati za authoatický dopis pode
psaného tam p. prof., nýbrž každý na první pohled
v něm spatří zákeřvický útok proti jeho osobé.
ve formě až dosud nevídané. Z toho patrno, že i
red. „Časa“, p. Dr. J. Herben, dobře si byl vědom
toho, že dopis tea jest mystiikací a. přece při
ho do svóho orgánu, který se tudíž smižaje pod
piveau utrhačných plátků socialistických, v nichž
Jsme byli až dosud zvyklí podobné hanobení -čí-.
tati. Není nikdo na ovětě jist svou otí, když spů
sobem tak perfidním na učitelo-kněze se doráží.
Tak vypadá ta realistická i pokrokářská umrav
něnost. Tak jednal dne 3. dubna t. r. tupitel úoty
Svatojánské, známý pan Dr. filosofie Herben na
Král. Vinobradechč. 16. n. Témuž lista, který
nyní dělá pomahače intermacionáloím socialistům
nelíbí so také Adalbertinum a konferečaí řeči ndp.
biskupa Brynycha. Zdá se, fe se mu také nelíbí,
že ndp. bi a jiní v Hradci oslavili vydání:

jasykového. nařízení vztýčením semakých praporůMyslíme, že jednou z etap, k uskutečační českého
státního práva vedoucích jest národní rovnopráv
nost, jazyková rovnocennost a rozšíření samo
správy. Dokud tyto zásadní naše poža
davky splněnynebuďou,neuskutečnísetaké
české státní právo a neuskateční se také ideál J.
Bisk. Milosti, aby jedavu při korunovaci Jeho
Veličenstva sa krále českého mobl s ostatními

ma českém státním právu, ten masí míti upřímné
potěšení z každé skutečné vymoženosti českých
poslanců, neboť jedině jimi se odstraňují pozne
náhlu balvany, které uskatečační našich státo
právních ideálů v cestu se staví.

Úvěrní fond pro maloživnostniky.
Hmotné postavení maloživnostnictva jest neutě
šené. Řemeslnícikupojíce v malém, a na splát
ky, kupují dráž nežli velkoprůmyslníci, -mimo
to musí prodávatina úvěr a sami osobního
úvěru nemají. Pražská obchodní komora dobře
postihujíc důležitost takového úvěru pro malé živ
nostnictvo naše, podala loni sběma království Če

skéhopossi v příčině sřísení zemského úvěrníhofondu kupovanesení úvěru malého živnostnietva,:
t. j. řemeslnictva a malých obchodaíků. | Návrh
aby byl zřízen zemský bankovní ústav, jenž By se
zabýval výhradně pěstováním levného úvěra pro
maloživnostolky, jest zajisté časově veledůležitý.
Záložna čěsko-budějovická věnuje na př. z čistého
výtěžku káždoročně 600 il. fondu, z něhož se
uděžují půjčky na-osobní úvěr řéniesiníkAm.Zda lí
úvěru dotyční řemeslníci a živnostníci zasluhují.
totiž jsou-li solidní pracovníci a plátci, o tom ros
hodují důvěrníci společenstev. Takovýtu osobní
úvěr mohly by se zvláštních darovaných fondů
udíleti spořitelny, sáložny a úvěrní ústavy též

Jinde,prooka na živnostnictvutaké vydělávají, ajest tedyzcela stušno i spravedlivo, aby část vý
těžku věnovaly na podporu nezámožných avšak
snašivých živnostatků, aby tito podníkati mohlí'

- i

práce,kterýmijinak znedostatky oodsTo see ;
peněžních ústavů spočívá ovšem jem na do

vůlí a tou samotnou -Be' živnostniotva 
může. Pomoc semě jest tedy nezbytne.
nového bankovního ústava byla by movelká oběť,
kterou by země přinéstimusela, t.j. dar B0OJ.000sl.,
jež byly by aplatny v deseti ročních lbůtách a
jež by sloužily sa počáteční kapitál provozovací,

fondgarančnía kuna dlažaladnis garancie,kterou by země posk dlažaím úpisům, jež by
nová banka vydávala, aby si opatřila úvěr, jejž
potřebuje ku svým obchodům peněšním. Nový
tento bankovní ústav má míti za účel povolovatí
úvěr a udíleti i prostředkovati 'zápůjčky šivno
steaským epolečenstvům a obchodním gremiím ka
zřizování tivnostensk a obchodních „áložea,
skladišť surovin, tržnic řemeslných a obchodních
výrobků, k pofizování společenských strojů a stro
jíren atd. Dále povolovati úvěr a udileti a pro
středkovati zápůjčky úvěrním, zásobním, sklad
ním, výrobním a jiným spolkům, společenstvům
nebo družstvům samostatných živaostníků, ob
chodníků nebo živnostenských dělníků, pak jedno
tám spolsčenstev, gremií a družstev. a přejímati
pohledávky jich postupem. Dalším účelem tako
vého zemského bankovaího ústavu má býti pro
středkovati společenstvům, družstvům a jednotátti
výše vyjmenovaným přejímání vétších dodávek a
prací, zejména veřejných nebo vojenských, jakož
i prostředkovati konpě strojů dělných a bybných
pro živnostoíky, ku provozování jejich živnosti
potřebných, a poskytovati jim při tom potřebné
zápůjčky. K vykonání těchto úkolů má ústav býti
oprávnén přijímati vklady penéžní pro úrok sa
vkladní knížky a na běžný účet až do desatero
násobné výše jmění základního, přijímati výpůjčky
od jiných ústavů penětních a veřejných pokladen
a ukládati u onéch dočasně hotové peníze, vydá
vati dlužní úpisy záročitelné a slosovatelné na
základě obchodů z předa zmíněných až do výše

pohledávek z obchodů těch vycházejících,„Provozovati obohody žírové a konto korrentní, eskomp
tovati a reeskomptovati eménky společenstev,gre
mií a družstev z předu vyjmenovaných v mezích
úvěra jim povoleného, jakož i slosované státní a
semeskó dlužní úpisy, listy vyvazovací nebo zá
stavní zemských ústavů říše rakousko-uherské,
taktéž kupony takových úpisů a poakázkyna vrá
cení dané, kupovati a prodávati cenné papíry

se sirotčí jistotou, podkytovatiea, nězálohy a
ztizovati úvěrní spolky ppoločensker, gromil adružstev z předu smínéných. Konečně by ústav
teu byl oprávněn přijímati do uschování nebo do
aprávy deposita společenstev, gremií a družstev,

podpůrných a nemocenských pokladen mi
strovských, dělnickýcha učeanických. jakož i udí
leti rady a pokyny drušstvům, spoločenstrům žie
nostenským a o
provozování závodů spoledných. 

Okrašlovací spolek v Malšovicich, který
se tamtéž zřídil přičiněním poštovního úředníka
p. Maszury apřičinlivých malšovických občanů,
vykonal kus záslužné práce tím, že vysázel cestu
(hrásku) lípami a jinými stromy,v jichž chladicím
lonbí badou měšťané královéhradečtí zajisté hry.

Nové stromořadí jest obyvateletru malšovickému
ke oti a obci k ozdobě, nejvíce však jest na pro
spěch měšťanstvu nášeho krajského města. Krá
lové Hradečané zajisté po zásluze ocení, co Mal:
šovští pro ně vykonali a přistoupí četné zá členy
okrašlovacího spolku v Malšovicích, jeboš“ po

Kladnemjesthostinskýpan Novák. -©epové kontrakty na českém jihu. Na
českém severu, kde se pěstuje hojnost na cukrovky,
slyšeti stále atíšnosti na cukrovary, še činí velké
srážky a že málo platí. Na českémjihu, kde rol
níci mělo řepu pěstají, takových stížností není a

kp. Schwarzenberský cukrovar v Č. Budějovicíche možnosti vyhovaje lidu. Pro kampaň 1897
—98 nabízí pěstitelům řepy za 100 kg. čisté řep

(po obvyklé srážce na hlínua odpadky B)hodnoty mejméně 12%, eukernatosti oenu I
rak.. č. loco továrna. Stoupne-li cena suroviny
v měsících říjnu až prosinci 1897 v Ústí n. L.
na 14%, sl., připlatí za každé plné zvýšení ceny
té o '|, sl. — 3kr. na 100kg. řepy. Páni do
davatelé dostanou mimo to na dodanou čistou řepa
50%, řísků a 10%, saturačního kalu, dále 10 kg.
semene na 10 m. ctů odvedené čisté řepy zdarma.
Oni páni dodavatelé, kteří při dovozu řepy mýtné
platí, obdrží 10%, řízků více. Při řepě pod 18%,
cukernatosti sníží se sa každé neplné '/, 2, hod
noty cena o 4 kr. až do 10%, cukernatosti; řepa
pod 10%, cukernatosti přijme se jen dle zv Ó
dohodnutí. Rolníci a nájemci dvorů na českém
jihu ve schůzi hosp. spolku Českébudějovickéhó
dohodli se o těchto podmínkách s ředitelem cu
krovarujak obyčejněza úplnéobapolnéspokojenosti.

Oohrana zemědělství. O starostové

jsou politickým úřadem poukázání, přísně přihlížeti zákonům: O obraně proti housenkém,
chroustům a jinému hmysu, o ochraně některých
drahů užitečných zvířat, o chytání ptáků, o hu
bení kokotice, o svolebení rybolovu a myslivosti,
Obeoní starostové mají podřísené policejní orgány |
o sákonech těchto poučovrati;správcově Škol po
kázání v ch školáchPK jeem apache kly oho

i5
W.

mafů ve Velkém Poříčí
noční 19. dubna 1847 v hostinci pána: Fr. Suka
zábavný večer stímto programem: 1. „Veselý me
boštík.“ Žerto1 jednání. Dle starší látky epraco
val E. Z. 3. „Je neviditelný.“Frašta o 1 jednání.
Od F. Stixe. Přeložila E. .
desát krejcarůpana Črančary.“ Fraškav 1 jednání,
dle francouzského přeložila E.Pešková. 4. „Osudný
den fidloračky“ aneb „Strašidlo v ševcovské dílně.“
Fraška v | jednání se zpěvom ed Ant. Wolfa.
Začáteko 8. hod,večer.Vetapné:I. místo20kr.,
II. místo (k etání) 10 kr. Školní mládež p
nemá.

Obrasy katolický dům. Yydaratel
stvo „Roshlodův umění církoratm“, ukončajíc

díl svého illustrovaného sborníku, vydá pro
své předplatitele a čtenáře dva umělecké «brasy
Jos. J. Hůbsche: Hlavu Kristovu aPorta 'coulí.
Obrazy budou vydány ve fotografické úpravě v

iměřeném formátě sa poahy doplatek režijní.
ydavatelstvo činí tém zároveň pokusnahraditi

náboženskými obrazyceny různé primí
tivní obrázky a- barrotisky v domácoo
sti naších bojměrozšířené. Kdo bysi obrazy přál,přihlasseuvydavatelstva„Rozhledů“vPrase
Zižkově 760. =

Ústřední Matice školská vyěrtuje 100škol o200 třídáchpro 10.000českýchdětí. Pro
tože natno zřídit řadu nových škol zvláště Ma
Moravé, bade potřebovatiÚ. M. šk. létveo 50.000 zL.
více než loni. Matici školskou třeba úsilovné pod
porovati, více mež dosad, nebot loni skončil f
panění rok nepřísaivě. Snad by bylo pro pokladas
Ú.M. školské lépe, kdyby se uspořádaly praví
delné sbírky ve prospěch Matice, rozšířené ma
všecky občany — aby se pořádaly zabavy;
donichžchedí jen dí, apři nichžrežie *'
pohltí 50—90 ba i 100 procent vstupného, takše

éuje a provlastenčí na zakoupení
fángliček, pentliček, fáborů, draperií a chvojí a
pro Matici nezbude mše. |

: Neznámý scbovrah. Dne7. břesnenalesta byl 
ve ohlevě hostince J. Vodvárky v Horkách nesnámý
muž otrávený. Tyš byl me 70 reků stár,

postavy dobře živem © měl šedý vlas a plnovoua.lečenbylv hnědý kalmuk, Vkapse jehomaleren byl
kontrolní lístek smiřickéhopivovaru se dne Sv. úmore
1996 znějící na jméno Morévek s Račic, mímoto 22

lezeno g něho4sl 84 kr. peněs. ——
Daněk na svobodě. Vočtvrtek objevil te Lo

se za to má,
s obory u Chlamce. Zvíře bylo uštváno a Ara
něno, še ve jmenované. obci zařilo a ohrožovalose
školyubírající seděti. Konečné vběhlo doúské aličky, :

nalezsajo se několik menších dětí, které malezaly
jm vnejvětšímnebezpečí, s něhoá všakje vysvo

dil ješté v čas p. J. Hroneš, skolivdaňka bře

“

j podaříl :
Byli to dělníciNavrátil a Michek ze, Sesemic, ki
na mádraší u stavebního oddělení jeom zaměstnání.

Krádež vhotelu. Vnoci na 14. t m.vlondil
se na půdu v hotely V. Hejny v Jaroméčinesnámý

Heda © odnesl větší mnodství prádlea peřinv cené87 al.

Zvěsti z východních Čech.
:Je Žamberku-Den6.dubnavůstěnaprofarní—osada berskou dnem smutně památným. Dopro

vodili jsme toho dne ku hrobu našeho vřele milova
ného duchovního , pána děkana Karla Chotov
ského. Po kratičké nemoci zemřel na zánět plic, který
jišpoosmévjehoživotěhozastihl.Pracovalašdo

poslední chvíle, ještě v pondělí 19. března sloužil měl
av. a navštivil školu,ve středuvečerulehlav pátek
ráno 2. dubna dokonal svůj neunavný, Bohu a blahu

pudníchzasvěcenýp“ M věkunejlepším56 lot.—ú o lásky zemřelý p. děkan nejen
vmístě zle i v dalekém okolí, nrědčí to že s0
duchovních bratří přichvátalo a blízka i s aby
poslední alušba prokázali svému menutelnému
příteli. AStařičkyp. vikář Bílek přichvátal, ač,
ohurav, aby vykonal potřební obřady mad sosnul
Dojemnou pohřebaí řeč promluvil mad rakví

ifařenýchokol, jtokábyl če.davy lidu z města, 2 přifařený
stnýmobčanem i ze vadálí ubíralyse sa rakví. Po

jak sám«i vposlední vůli ustanovil,an nechtělna
Rovém, nevyuvéceném hřbitově Žamberském odpočívati.
— Čírkov strácí v sosnulém kněze svědomitáho a hor
lvého, muše vysoce vzdělaného. Chudina- strácí
v něm čštědrého dárce, obdarovalt kašdého, kdokoli
sek němu © pomoc utekl. Osadastrácí pečlivého
otce, neboťstaral se jakootec ovšecky, „uttíkaliťse

k němu v záležitostech mejrůsnějších: oa kačánuporadil, kašdámu pomohl. Památník nehynoucípos

vileiv děkanskécchrámu ímve ke hran,ním celý uvnitř nádherně osmalo se ;
i badora dě vkusně opravena Všecky sochy a
kaple na osadě jeho péčí zrestaurovány. Při tom ne
šetřil ani času ani obětí hmotných vénovalsnačný
samyna účelycírkornía proto menastřádalstatkg



„ Mefejších. Posledat dílo uš ;
zové-křišové cesty. — Působení úVě kněšsk
sesnalýve svém rodišti N Jade po vysvěcení
svém v r. 1666. znopatřovalrandtjé vojíny, téhož roka

pla 0 fráě Žáslahy"jehoore l Rehat. bytsn a . jeho ocenil i í pastý
náp. biskupKrálovéhradecký e proto povýšil při go
merální visitací dne 6. říjma 1895. farní kustel sdejší
na děkazský, jmenovar v Pénu sesnulého prvním
kanem. Zesnulý byl muš výtečný. Mělod Boha dar
výmlavnosti a kásání proajkals © uchračovale
srdce paalu „ Milým byl společníkem a bodrá s
veselá myel jeho dovedla oblašiti a potěšit každého,
kdo s mímdo styku přišel. Pohostinnost jeho byla da
Jeko Síroko známá a dům děkanský kaidému otevřen.
Byl téš výborným hudebníkem, hréval rád přislužbách
Božích na varhany, z nichá dovedl vylouditimelodie
unásejíčí. Sám též komponoval a jeho potřební po
chody hrají se v dalekém okolí. Společné s dvorním
radou Albertem vydával i „Paměti města Žamberka“
— Třicetletpůsobil—v zdejšímměstě,mnohovyko
mal a předce i na ném vyplnílo se -snámé přísloví

a, nevdšk světem vládne“. Málť v poslední době seÝ mno chvíli uztrpěenouzáslohou jistých
živlů, které poslední dobsu v našem městě jsou
stranou dominující. — Naše odpočívej v pokoji! Nad
mramor trvalejší pomník postavil jsi sobě v srdci
más všech, jimá dopřáno bylo býti a šíti s Tebou.
Bůh zajisté shlédne milostivě na věrného služebníka
ového a odplatí Tobě maobonásebně, co jsi přo blaho
erých bifáních vykonal.

Z Prahy. Strana radikálně pokrokovéme svém
ajesdu projevila straně mlad é svoji nedůvěru,
protože „dnešní svojí činností i celým svým dnešním
atěním sákiady svého bytu jako strany svo

. bodomyslné, lidové pokrové a oposiční, že opouští
všeobecné, rovné, přímé hlasovací právo, še se védomě
blíží ke stranám konservativním a spátečnickým, vy
týká se jí mečinmostna poli kultarním, jmenovitě
proti klerikalismu, její nepřátelské stanovisko proti

krokářům a socialistickým dělníkům.“ Pámi pokro
= nejsouovšemtaké svorni. Pokrokováé frakce
dr. Baza, dr. Rešíe, K. 84. Sokol, Škába spojila se
s Mladočechy, a uchýlila se pod protektorát dr. Engla,
enímž komati bude první ké představení19.
dubna v Kolíně. Frakce bratří Hajnů,Číšků
a dr. Stemberka, kterápočalavydávati vlastní list

| om porod vystapujeodboj 8 proti eka ovuje 60 požadavky social
je však českéstátní právo ——snad jen kvůlizoéstů, kterou

raci.Frakce pokrokových sociali
vedouradaktorSouku p (známýna Ko

línsku, Chlnmecka, Bydšovsku a Hořickua který
byl dny na staroměstském náměstí obit, protede
se židy a internacionalisty demonstroval pn.ti mla
dočechům a českému státníma právu) Voselý, To
mášek a Skalák dají ne stanoridku B0ci do
mokratickém, přejíce si ale zároveň morální esení
j A konečné ja tu sárana socialistů intermadlo

kollektivism s
ních, kteří horují borpodářekstojí podkomandez Rida Adlera, Varkanta Ellen

bogena a Ingwera, protinimš vystoupil minulý týden
ma říšské radě vůdc» moravilkých lidovců žid Dr.
Stránský. miláček t. č. antisemitských -„Národních
Listů“. O tomto potlazei, který: byl jiá Slaročecheni,
"Mladočechem, Skrejšovakiánem, iiberálem, národním
Sta. očechem moravským, klerikálem, rádcem socialisrý

Jnorevakých ivletecit 1686-1967, rea řatoů, mladé
českém lidovcem, píšou posměšně „Jihočeské“ Listy“:
Ten (dr. Stránský prozradí sotva ústa otevře, že $

ěbo mloví žid; še necítí, co povídá, nýbrž uměle 6
do toho nutí, hásí vůkol sebs ýmí nadávkamí
4 planými frásemi. Cožpak probůh musíme míti žid
šade? Coš toho nemáme dosti, še jsme si aděl

řed národem a před úvětom smamenitou čest, mítí

ve Bd mesi českými“poslanci na anémě královmusí takéjménemčeskéhonárodaa českého lidu mo
ravakého ješté mluviti potomekejsého.a nepřátel
nám pokolení Judova? Což nemají naši poslanci tol
moci, aby, nemohou-li se bo viti, alespoň mu ne
dovolovali mlaviti?- Jakkoli se sociální demokraté
Zeští těšoo prohřešilí nacitech národa, s něhož vyšli,
toš bych jim přecetísíckráte spíše přiznal právo mlu

yiti jménem n gotomkovilaraele.— Příkrýtento posudek listu bude asj p. dr.Stranskéhe boleti.

4. žemeslniské školeež několika učeb
ních pomůcek.

dou na zdejší poště poste restante uloženy. Po 4 dny

tím stréšníke Koadelku
. pestavil podasřelého ml Můllera. Týž u o

je žákem řemeslnickéškoly a že krádeé uváchaj 16
tým dosefm čAtoněknm s Jaroaěře, BadolfMůller,syn vdovy u Iletý. Oba sloděj

8 jest teprve 14letý sloději

Z Nového Bydževa. Družstvo hospodářské |
w Novém Bydžově kenatí bude valnou-hremadu
2. května 1891. v zasedací síni oktesního zast přel.
atva. Týdenpozději promluví v NovémBydžověo liv- 1
mostenských otáskéch pan Fr. Rdeler, ředitel odbozné (
školy na Kladně. Dne 4. dubna ukončen byl na zimní
hosp. škole novobydšovské školní rok as- velkého úťa
etenství rolnictva. Výstava mrací šákovských, modelů
afrojů a sbírek vacích těšila se veliké pozornosti.
navštěvovatelů.Zkouškašákůa případné jejich od
povědi uspokojily plnou měroú, takše rodiče se upří- |
mně. těšily s ku svýchdítek. Zimní . školu

větěvovalo, stos 84žá ů, tedy méněnež dříve,ppůmie edkéní šputáé "sklizně v
Řydnídoběsezhoršila., M p
W. | Z Králového Měnice. Vo. hromadě

lku pro okres králověměstaký, která se koná 85..

ne o 3. hodinědnu v místnostechhostip

„ „Z Jareměte.. V adaj

opáchána býleM okr :mý.č)edělilbrsynatouči
teli p. Šímovi,čeví Předoěty,kdyšna jistémístosloží 25slatých. Pad Šíma © neznámým zlodějem

hlídal četník, kdopropenízeai př šak nikd
nepřišel. Teprve 5. dmo přišel si ob“ jeden hošíček

a N

smlavil, še dá 18 sl, které pod -udanou snačkou

pro peníze. Paš poštevní správec poslal
šekníka,kterýma cestě

ian. Pan dr. Václav Krouský vysyštlí nový
zákon demovský. Mimo to vyřídí valná hrumada zá
lešstosti spolkové.

Stávka v Úplei.Píše se nám: V
5. dubna zahájili dělnícisaměstnaní v

„vársě židovského melo p. Edy. Moravce stávku,protože majitel v lí ráno ohlásil, še majitel to
ováray veškeré náhraby za čekání na vály zrušuje.
Náhrada tato obnášela 30 kr. denně. Dělníci hned
ráno, než domluvili se s majitelem továrny, telegra
fovali c. k. okresnímu hejtmanství v Trutnově. Po
vyjednávání s dělnictvem svolil ještě dopoledne to
varník, že dělnictvo můše za dřívějších podmínek
vstoupiti do práce. Dělníci žádají mimo to i svýšení
mzdy, mač majitel továrn
prohlásil, še do práce m se dostaviti kdo chce,
jinak že si mobou vyzvednouti knísky pracovní. Děl
nictro bylo sociálními demokraty vysváno, aby ve
stávce vytrválo. Nestalo se tak.

Roxzmanitosti.
Jan Výrava. Zle se dařilosedlákům vČechách,

' kdyš bezprostředně po skončení válek husitských ob
mesována byla svoboda selského lidu a zaváděna byla
růsná bfemena od pánů, zejména kdyš sněm kutno
horský dne 14. března 1487. zákonně prohlásil pod
danství všeho lidu selského. V letech 1696, 1497 na
stalo první vsboaření sedláků českých, které se ope
kovalo v letech 1634 a 162*, 1618—29. Roku 1650
usnesli se stavové na sněmu zavésti řádný spůsob
daní, a tu byly do katastru pojaty jen pozemky ru
stikální (selské), pokud byly v držení poddaných, a
pak osti ostatních poplatníků(farářů, měšťanů,
svobodníků, nájemných dvorůa mlýnů), kdežto panské
čili dominikální statky byly opatrně z toboto prvního
katastru českého vyňaty. Kdežto do války 380tileté
celoroční roboty trvaly jen jeden nebo dva dny té
hodně, zvyšovaly pozdějí vrchnosti scela Jíbovolné
roboty na tři, čtyři i více dní, takže k obdělávání
vlastních sbývala sedlákům jen doba noční

"a dny nedělní a sváteční. K velké robotě této byl
vásán nejen sedlák, ale i celá rodina a čeleď jeho.
Každý muž robotoral od 18 do 55, každá šena od
17 do 60 roků, kdežto dítek více než 18tiletých po
užíváno bylo k pasení dobytka a pracím lehčím. Vedle
sil lidských musil též dobytek sedláků brán -býti
k robotní práci a jakoby ani na tom nebylo dosti,
musil i dobytek panský na útraty sedláků chován
býti. na obecní u pak honěny ovce, takže do
bytek selský byzul. hlady. Neměl ji sedlák potahu,
zapřahoval do pluhu ženu a děti; jeho rodina hynula
hlady a přece musila veškeré daně a poplatky nésti.
Zemřel-li sedlák bez dětek, smocňoval se pán dle
práva „odůmrtě“ jeho statku a vyhnal nelítostně jeho

(vdova a nejbližší příbuzné. Přímým tyranstrím pak
bylo zneužívání výhostu, t. j. zákas přestěhování
Da jiné panství, které dovolováno jen sa vysoké po
platky. Sběhj-li pak který poddaný, byl stíhán tak
„nelidsky, jak se to dělo posději jen v Americe při
uprchlých černošských otrocích; na mnohých pan
stvích měli i a správcové i vyučené psy ku sti
hání takovýchto uprchlíků. Vůbec byly

dinné čry sedláků seola závislé na libovůli
vrobností; Adeniti a vdávati nesměl se mikdo bes po
volení; povolení uděláno jen za vysoké výkapné.
Takto dřen.český sedlák v pravémsmysluaž na kůži.
Vsepřel-li se, byl-li nemocen a nerobotoval, byl měsícevězněna starekándo krve,bnátyašebramuspře
ráženy. Ukrutné toto sužování donutilo sedláky k ob
rovskému povstání roku 1690. Když vojskom bylo
póraženo, byli vůdci trestáni na hrdle, a to svláště

Hradecka, Policka a Broumovsku, pak ns Bole
dbvské a Pardubicku. Osudné toto povstání mělo se

následek, še císař Leopold I.. pozmal pravé příčiny
povstání a še byl pevně odhodlán těžkým robotém
aspož s polovice uleviti a tím opět v lidu solském
spokojenost s poměry jeho vsbuditi. Císařský mandát

dne. 28.června 1680, přinesl sedlákům úleva vpří
č Pobot . Páni meeměli více daní od rolníků vy

bírati, než-li jak sněm určil. Roboty nesměly trvati
tý len nebo přestýden, ale nejvýše tři dni za týden
a to jen te když by toho napasekém hospodářství
tfeba bylo. Sedláci byli dále sproštění povinnosti,
knpovati své potřeby od pánů, zejména pak-li byty
zkažené a přeceněné. Císař Leopold I. měl zajisté
nejlepší vůli pomoci sedlákům, avšak v krátké doběnato bylmandátonenodvrchnestíaúředníkůje
jich opět drse a nesvědomitě obchézen a postapmě
ukládána byla rolníkům stará břemena, takže lid se
zpět bouříl. Závěrkem s00lotého dromníh selské bídy
a utrpení bylo sbonření sedláků na panství opočen
skémadominiích okolních,jehoš brdinou byl zámožný
oodďlákJem Výrava. Tento súčestníl se posdvišmí
proti vrchnosti, a kdyš pak byl trestán, pod první

řanogholí klesl mztev. Pro nečest, kteráse mu tímstala před ním a před lidmi. sovatel Fr. Šubert
k vůli svýšení dramatického effektu spojil toto po=
advišení se stevbou povností Josefova, která se stala

2. 1780 a s toleračním pstentem. který prohláketbyl r. 3181, jakož i se zrušením roboty. Volnost bá
snícká dovoluje ovšem takové odchýlky od historické
pravdy, ač nesí to skutečnému poznání věcí všdy n$

h. Nedělní představení navštívila elita králové
ého obyvatelstva, tní rolníci, dále korpo

rativně šákyně hospodyňské školy ve Stěžerách, |

četní šáci školyrolnické. Rešiivedl vzorně dů dníTh. Pařina, který sám skvostně zahrál ti
úlohu Výravy. Souhra byla zdařilá, kom rie v
tečněsscvíčené, která by i velkým divadlůmděl
čest. Slečna Šaarova, pan Paul a jeho paní pan MA

Kila a Svobeda hnáli. znamenitě. Dobře seb

covské to

yly úlohy sedlékeKfrala, láznivého Martinka, roického synka Dvořáka, selky Moravcoré, komtessfy
hristiny; obecenstvo bylo vůbeo plmě uspokojené

wýkony všechspoluúčinkujících, jímě hojné se dos
valy. luternreti hlavních úloba svláště pan

isér byli několikrát vyvdláhi. Žddjícevšecka čelněj
ochotnická divadla vKrálovství, můžeme směle řící,
že ochotníci

ZA ARoohapo pval By, eee0.
královédradečtí s chrudimskými, čásla

. Mae sj

Ochotnické divadle v Úrské Bkallci. Na
ukončenou saísoný schrají v pondělí dne 19. dubnanašiochotníciobrassešivotav českévesniciLad.

Stroupednického „Naší Furiaati“. Začátek o 8. hod.v .
Socialisté bouří pořad více proti starému

českému u a stávají se tak volky nevolky
největšími škůdci české věci. Tak bouřili v neděli

roti českému státnímu pydva v pražské Typografickéě. jejich yslík pravil: Bratři ka
cířil Zlíbilo se inkvisici mladočesko-staročesko-kle
rikální v čele a papežem drem. Heroldem a boku
s katem Tůmou vyloučit nás z českého n . (Vý
borně!) Tu nezbývá nám jiného, nežli utvořit národ
vlastní a přijat jmeno vlastisrádců. (Souhlas.) To se
stalo pro naše smýšlení politické, které nám velí, aby
chom do poslední písmeny souhlasili s prohlášením
českých sociálně-demokratických poslanců na říšaké
radě o t. sv. historickém státním právu českém. (Po
tlesk.) V ohledu tom se stávíme na stanovisko mej
krajnějšího sebeurčení národů, neznáme historie, ami

Eo rahe státu a heslem naším jest pouhá federace.(Takjest!) Nám není svatým symbol trojedi
ného království českého. (Hlasvzadu: Ani
český náš jazyk !), ani symbol dvojhlavého orla ra
kouského,pos míváme so státnímu historické
mu právu Čech,Moravy a Slezka, nestojímeo
to, abychom gili v národě, který nás zradil a ochotně
akceptujeme právě tak titul beznárodnosti jako titul
beanábodenskosti, který nám patří. (Jásotná pochvale
v oslé síni.) — Druhý řečník Skálak nevěří, že by
český stát byl pravým výrazem přáv českého národa s

Hjal za svůj státní program stát raského nihilisty BaKumina. Dr. E1. Grégra, který r. 1876. první tropilai

ce a člověk byli jednostejní, prohlésil se jedině spra
vedlívého člověka. Mladočechy prohlásil sa impotentní

t ani prostý

erold ministrpresidentem českým s Břesnovský
dvorním bláznem, pak přijdou AChobáci s nárokem
na státní své právo. eméně cin Jláteřil na
Kladně socialistický poslanec Steiner a ve Vídni če
ští socialisté v čele s dřívějším miláčkem N. Listů

že židé a Němci jim lépe platí a provolali pak ohnacionálovi protid kému Perneretorierovi ,
va“! a mladočechům „Hanba“ |— Teď i mladočeští po
slanci musí vidět, že svým návrhem Ba zavedení vše
obecného hlasovacího práva samí Bejvíce
snahy naše státoprávní. „N. L.“, které si tak zdárné
děti v socialistech a omladíně odchovaly, místo aby
řekly: mea culpa— mávina, mojenejvětší vina,spí
lají, aby od sebe odvrátily pozornost, nejdůstojnější
mu biskapoví Brynychovi, který přece jako ný
řivrženec českého státního právamé odvahu socia
jstického a podvratného býka popadnosti přímosa

roby a říci lidu holou pravdu, jako inamalit přo

stžedky, kterébyrozklad askáza národa sabránitiJ.

Listárna redakce.
Dopisy z východních Čech, pokud v tomto čísle

uveřejněny býti nemohly, vyjdou v příštím čísle

De Jásené. Podejte důkazy, že štvaní pochásí
od p. učitele a pak provedeme polemiku sami.

(Zaeláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řesbářský

v Praze. ©
. Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščinatř. 2

Sochu P. Marie Lourdské jsemdne
šního dne obdržel. S poděkováním zasílám Vám
povinný obnos a ujišťuji Vás o úpiné spokojeno
sti. Budu bjedět závod Váš všude odporačiti.

| Ve věl úctě oddaný .

Bečvary 15. prosince1805.| P. Morký.

Tržní zprávy.
V Bradei Králové dne 10. dubna 1897. 1 bl.

pšenice sl. 6.— až 655, šite si. 5.— až 6.20, ječmen
sl. 4-— aš 4-60. oves zl. 2-90až 8.00, proso sl. 4-50
480, věkvasl. 45.65 aš 480, bráeh sl 7.50 'aš 6-50.
čečkasl. 11.—až 13-50,jáhly zi. 9— at —0—, kropsl.
8-— až 31- bramboré sl 1-80o$ 350, jelelového se
mínka červeného zl. 17- - až 33*—, jelélového | semínka
bělébo sl. 20-— aš 33. —, jetelového semínka bvédekého zl.
1W-—až 22 —,mák zl. 16— až 16-—, olejky zi. ——.

V Králové Dvoře m. L. dne 30, dubna 1897
pšenice 6.106.10, žito 5-40—6-75, ječmen 4-60—5—,
oves £$95—3-40, hrách 8.—9—, Godka 8———1260,
vfkov 6-77—720, jábly 8-—14.60, krospy. 8——12.—,
brambory 2-10 —32U, vejce (kopa) 1-10—1-90, máslo
1:10- 1.80,tvaroh12—14, maso'horůsí 64 Lr.,maso
telecí 60 kr., maso 72 kr., maso skopové60 kr.,
seno 3.—3.50, glůma 1:40—1-50.

Pekařsképoco
na:topení Bnědýt-ahlm
DVALÝE4 je a Ak „5 2/0 o„bránaJamplroje,m,MítgblčžěZ Lone:



"Koktání. =O Tat BSVÝDÁ,DODOSAR08jektání, šeptání,chrastání,přeskakováníahuhšání,| [s] © VýTODAa sklad nábytku = .—

"TEO

<Vyeee eee
Dialkún

pravou Žitavskoů su
šeonoudrobnou1 kila.

za 3Okr. prodává
Adolf Bernard,

vůbeckaždou reču v řečiodstrahaje.30Adarem| |a oubez Jéků apřístrojů FIR. FEBI :

prvníčeskýspisovatel=vědátorvPrase,Tábor- K | SAUBER Y, p ři p 0 d n Í ň| Í n a
| čejně 6 neděl a jest jiš pacientovi možno hned

poprvním evičenípěkaěmluvita číst. Předsta- (©) w Hradeol Králové p“ 1Se za se, > je: 90: 90 kr.-05ření pacienta zádoaeno. Pacienti obdrží u mne Svatojánské náměstí čislo 87. po

celé zsopatření. Na odpověď se žádá známka. Dá- raI, obrazů L lamp. v 7

svědčenía díkůvzdánípa ruce. Konsultacebes- novýchsroadal, obrazůa polro 2Bp ALOIS :SL Á M A
platná. Za odporučení se žádá.Prý tištěná Čenníkya nákresyna požádánífrko. : M ,jeu mneza 1sl. kdostání. ná rodina| —
nemá postrádati k docílení správné vyslovnosti u |- 2 o——————Ú Prame,Kr,Visohraty,nárožíPisek. tř. a Skrétoryu.

Vsudech levněji! Cenníky zdarma.
stavenajesta ku zdraví slouží. Jem tem,

- wektáním dřívepostižen byl, může ka iždéhe vyléčit. (35) +

R ' a JE Vymamenánna semskéjubilejníuprovdědc; 169 nár odopimé

y oj | úbudokrovný | 7 E 8Mapárzáopímůsynod)sedne
ka s vání a mě. | yu ©

"éá míza vane ANTONÍN SUOHARDA

(v Krkonoších)
doporučuje 60 ku zhotovování oltářů, božich

, plasšiekyprovedené, křižové ce
Václav Karas sty, sechsech světců vedřevéi kamení.Starší práce umělé ceny mající, bedlivě

Ma k
ob„vláštěspeciality Army Dodbájzejfol.Poskytuje mizno bedlivou pe.
semé „Vino nero“, „Do- sluhy i oeny 00 nejmírnější. 65

a vFamětníku jiaš“« „Bielko“kuskoul

ská ulice čís. 1826-—IL Dobacvičební trvá oby

my cvičítéž dáma. Písemnéléčenínemožné.Vy- Skladytabulovóhoa dutéboakla. porcelá“ nák nám =

dítek hořejšíbrožurky, která zvlášťproPu, Čterý í , bb

:NEMOCÍ E Vinnýocetr litr16kr."sp

osrědčsnápravávína sochařa řezbář v BovéPace

v Praze, opravuje, pozlacujea polyohromuje.

u Chlumce. ce a poznání se doporu
»DDMD303XD>>

: | etě OP —

= Stromy..ovocné,křoví, Doporučení | Frávě vyšel časový spisek

Eco teta PDADŘÍLOLRUKaždédí oělenbdípaty: |

dravé barvy obličeje a bílých jemných rukoupe ý BO
Mění prostředek za který se ručí. Láhev Á E ;Jifkův rubní prášek„Ozomol“ Každýsvědontý
lékuf dosvědčí, žé prášek a ne pasta neb krém na čistěníj

zubů patří. Hilkův prášek zamezuje viklání, kaření se sobůa káždý zápach z úsr. Krabička so kr.
Silkova rubní veda „Osemel“na.

úst obsabuje jen sllící součástky a jest louče $ nejdoko
nalejší přípravek. Láhev 50 kr.

Wikova žloutková mýdla nejnovější nález v

Jiikave tekuté mýdlo „Ozomel“.Tekuté. mýdlo o zlatá modaiile oa inter-! Ú
di ků it jedině správnékupotřebení, . : výstersj (elem opisku tohoto jest podatí mejpotřebnější pokýny

ná mýdlazhusta sádroua pod. plněná jsou. Pro *docílení » 1896. Mkárnické (o a vsory písemnoní, týkající se především rálužitostí
|

JÍ právníkutečnéhoa do-| Přáv?ích,jež každý levně a béz ndvokáta el
A kaposdravení vyřídit může. Čení p-toa 66 kr. Na skladěv hel“
neb posílení jest sapotřebi, dém knihkepectví a zejméva u nakladatele (34

poládejvevlastoimzájmal©PYPITS ŠOLOE VTELZ ocenník.Z O1

B | Váplav: Karas, Fm Jhvámr 88. rad la.
oboru kosmetiky, jsou " žloutků krášlící pro
suředkyprvníhos par OByčehámym b bujívědy|ží. v Praze, 367-1, | Zvonařetví
jemedámémvřelejenJílkovašlovikovámýdla. ky15; |velkoobchod s vínem, ABNOŠT DIEPOLDT430 kr:diškév ileutko inteli

které si Jemnou ae vrásekPAž do VYMŠkÁKOvěvěkuzachovati aneb r poistovy pleti, plhy, jizvy, opsl

ec.k. semským soudem (dřive Jos. Díepoldt)

MVST "BramčSHE(hpv.Anečnkýkteter

===.

slunce odstraniti Jlrov žloutkový krém věsk

nejen pro pleťa ruceruce nýbel l výtečnýprostředekPt lu- —- Založeno r. 1772.
pům, k vypadivání vlasů, činí vlas hebký a lesklý, sílí ko- Doporučuje se k dořenvlasůb vzrům,vMerýchřúčincíchmůj © TVT T E m -dávcesvodůvšech
vode dil: Jílkův žloutkový kré +

: Mě sotsvu
nále P ; kv vzbudil.pro.pleť,ruceoutkový krém $ 1 Zoe č

dlovyjímajíca jesttely.r upotřebenínejlacinější.Velky o Antienské slatinné m; . ných a m, hodi
kbelík zl. js.g0. Jílkovy výrobkyjsou k dostáaí ve © a letní sídlo 2 pravě zv a s
rdnávkáchk ah ant zlé ová Podaný ro » cenynejlevnější.v © nko,

He obobpánejsou adpárnáujíPí 4 BĚLOHRAD + ešpříznivějšíchplapro Véš toalétstístůt vý-|

abovně.nechpřípravkya nemechtesieizác<ýŠkvárpod-| (Čechy) . 7 (64) u “ n obstarává: MlastaímPí obecenstvučiehe.rexlamouvauouje V Všem © vé. žnál oh obrácení starých, jev u tak činlte, a mimo to tu m -ašpodní MN: W

k:každémuJikovuproperátukapen plánů,pro ré s 4“ , » štěpotřebnýchzvonů,|muž zasláníse každá rada v odboru kosm © . BaH: PH

obectistvu Akai-Jnekuáztsluku,te spracovánímená 4 v 7 háj ní elě Mean?
ře Váni a Porinavstíkaždéhoje tteéxtovárnuvisí 5 a JE
1 Cestujícíprová nyA 1800PoredéíMá á přijmou.s % 4 k y ě t ne m | 3 !Oarelné Jiek, Těšie, Rak. Slozako. ) m

Továrna čhemicko-eéhn. výrobkůa. zbožívoňavzářskéhoÝ Provpolky sdarma fresko. č Praktické

OD eo000000000400 (VOD00040000000000026006 1ova 6 a nejtrvanlivějš
jsou. korkové voskované

ANr“SVŮJKSVÉMU!"9 Š „KOBERCETo: nojnovější - sí Sensační ye Vypáles v nejen jakostimájediněnaskladě:
jakeši veškerédrakyhladkýchakce ku ©| Ď e.k.výhradnéprivlegtem W. J. ŠPALEK

M obrovském výběru 8| 79 úniversámiohránicíprostředek (v Hradol rátové 2)doporaeje Š|| protipooomémob AAA O
osenímých patentovamých £ dobré kůže

26 vřoškaní Kr nosrvování ahopovonýchstřevíců
has pocenínohou uchráníkašdého od3 nopljem

skaBIÍ Oolstných omobontu (DVĚ svodydřevěné

Veledůstojnému "duchovenstva !!3F:3ŠPALEK,
©torárný skladěpulou,.

Ponoe Mai Loerdslka a Podetí,Páka těh' a akuříchok| (|ŠZZUon
U (Hřade: Králové. prdel on "ohromnovanézánase:velí

Š s sát“ ŘE hydanné©nake. | Jan R. Wolf,VD Tat | f F řiánzMiE, sochařaml vseká Jr. Dubré| | ídďeň XVIL, Weiasgnove 2 Ořáskoumodajrlonětí fotegrudmiobou.HPVCTVKLÁVO
čekěíFEčoceoesEčVés6vy|2© ==



(Sada r
- hl

ho

VA+2kč
"ajř a a bo“pázlacevač$J.BÁRTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

v Havlíčkova ulice č. 197.

k, dopavučeje+9 P. T. krěžetvua patro- jinátním úřadům,

jn pozlacováníolřářů,náhrodků |
a vadkerýchpotřeb kostelních.

3 Mimotopřijímá a, vkosně propede

malby chrámů.
Vzorky předloží se na požádání.

Veškesésakásky vyřizují sa:nhasně tre, vale a levně.
(28)»

% ., o"
rh+ bot
Ů | s ><ad

velikonoční
dovoluji ei votivě doporaěiti

DPoší hroby se slohemkostelůsouhlasné.Kříše
-vé egsty v rolfefn řezané nob lité, polyohrožnované
ma zlacené půdě v dloherých. rámcích. Becky

„Vakříšení“.
Fotografie anákresy jecu kdlepeoici.

Vhlobokéúatěoddaný

Josef Krejčík,
.uměleskýzávodřezbářskýa sochařský

|

, V Braze.
Pisárna a dílay da Letné 612—VII Sklad Eliš

čínatřída č. 24.

Y „časových úvahách“Wp vyšel 0

Žinopis sv.Vojlěcha.
na oslavu 900letó památky jeho mačeniciésmrti |

Doporučujemetovaryšským Jednotám a farmím úřadům
Cena 4 ú. Stran 32.

I0B5GOG00G0GGA|
Vyznamenán na 18 vzýstavách zde i v cíziné.

Pre velodůst. duchovenátvo, hostince,

hotely, pt v pány, jakaž Ikaždou.| demácnost .

drorukýenky 1:pedngrloý“nár:

J. A. Pešouta
h Golě. Jeníkově

své světoznámé, všelikou oak urengi překonzujei /patentoréné r :

PÉROVÉ MATRAGE,
kteřé veliké ibé ae .tášía pří velice

jsou.Kood gěkf.vvýde. n ode
budiž udán přesnámíra uvnigí Postele,- RB“ Zde několikdoporučení:vi
Jsem velmi spokojen. Vaše patent. pérové ma

trace jsou velmi důmyslně eestrojeny; dovílite při

své pěkné „práci s nízké Sdně mnohoebjednáveki užaéní. 
V Hradci Králové, 23. září:

Jaroslav: děvený,
c. k. dvorní továrn hu jeb. nágtrojů.

| LaM-287-daulanané
Ferd. Kondrát.

2/8. 1A06. ioženýr v Záhřebě, Uhry.
Jsem velmi spokojen; neměl jsem anipotuchy,

- že byste tak Jevač.hotoviti mohý prám. tak celidaí,
neboť býváme obyčejdé v podobniých případech skla

mání. Poslal jia mně věsykutečdě praktickou. Kvšítzer,úctě

32./9. 1896. | '-c. k. nedporučík v Tarnově.
| Matrace Vámi mně zaslané nás velmi uspoko

jili a děkujeme Vám za krásné provedení a přesné
W) vyřízení s tím doložením, že výrobky Vaše každému
M ze co nejlépe odporučiti. S úctou
. : Hugon rytíř a Gěriichů,

Chrauboz— Vrbigs uLeštluy.
ý Zařizování patestní
Ě borkáchvelmijed: ET ee anšíchpo

Cennflema požedání tranko.
Pro pp. tryisléte a čalovníky zvláštní nabídky.

Wp- v p koa sávodě prodásesinšný,novýgotickýoltář 0
Jednotelé se přijmou v každém městě.

dh
Z O “ 8 n

netaláry
v čiboe kB8 otm. metr sl.
2.80. (46)

Vsorek této látky. jekož
šbohatý výběr moderních
druhů ns obleky, svrchníky,
jen. saročené jakosti a v
mírných cenéch se na po
žádání k meblédnutí fraako
eadivu.

| Prrní český sasll. zárod:

Ruský:salám
nejvýtečnější lahůdka zl. 1-80.

Ruský stepní sýr
pravý neobmezené trvaali

sl. 1.20.

Českou papriku
saručeně čistou al. —go vše
ta kilo, při 5 kilo franko.
Překupníkům zvláštní ceny.P nevě,
Komportní oddělení. Podpo

rujte bratrský průmysl!

oře.

| Cenníky aprosp11)O záruspěti
ne požádání zdar

tiletá. m„Ji

přes S80 čestných cen a vyznamenání;již 43 000

ÚUMKNAooo,
brněnská, francous=
ská,anglická a bum

polecká koupime nejlevněji
jen u firmy | (%4)

velkoobchod sukny v Ls;
berci, Vídeňská ul. č.13.

OMP*P. T. pp. mistrčm krej“
dovským zasýlám skvostné 6

bohatévzorníky."B

4| 00000000
Nákrěníky a zástěry

pejmodernějších vzorů Da
bísí Jevně (58)

(24)

abyňské nádobí atd. Vše v dobré

Vplátnaavškerý:Řode: kaloeki bokE
jjako:ručníky, šátky, ubru=|

hamaáy at.d.
w cenách nejlevnějších nabízí

vyrábital

Karel Tauchman,

„Mk PT.

"nebísí veškeré práce sta

vební do odboru svéboopadající,
Věrná imitace'všech

„dřev a mramerv; nátěr
-nábytku, šeležnýchkon-|

el a facad. ji
Obsluha solidní m sárukou.

Ceny levné.

nagradoképíse
Monbeddete+7 vro hat

Novinka:zrcadlová ruční komnera
zásobní : měnénímdesk bez sáčků.

——PŘietroje a potřeby pro Ročungepovy X paprsky.
(40) Ogtieké u teehnické přístroje

: odporučuje

TOMÁŠ LOUKOTA,
první odborný závod v Praze, FordinanddvA.tf. 27, blíže Pernštýna.

„SRB“Založenoroka 1614.iy

W- Dovné 08

sochy kostelní.
Veledůstojným správám kostelů odporučují s

staré avšak zachovalé a velice levné sochy ko

vielní z bývalého kostela v Dohaličkách ku koupí:1'sochaBohaotce... . . .. ... vysoká1-48.m.1, Knsa|). .... 1:55m.
1. „ | sw Jana Kř.) skupina „Křestu“, © 2+— m.
1, hulabice——) . . . ... „ 080.m
U „ Panny Marie Bolestné „ P— m
1 sy. Janu Miláčka . „ $—.m
2sochyandělů... -22. 090m.
5 skupin hlav andělských . 020 m. aš.(36:m.
7 jednotlivých hlav andělských | 0-20 m. až 0-46 m,

Sochy tyto lze si pohlédnouti v sochařském sá»
vedépana J08. KREJČIKA v Praže na LetnéBelgze

dibo tř. 612VII. , kterýž ibližší zprávypísemně podá

Batron. řad I. O,Jama hrabéto z Harachě- .. Siračouěp. dlechaaice.

aitb hoj
„na skle

Odborný závod
plo uokež
ehrámových.

rvními



Pe 4 7 Né Najlepšíodporučení

pozlacovačský

Výběrnejvětší.

Vstup kašdému volný,

než všechny jiné hořké vody.
Ušívá se jí s prospěchemproti

muráseni,zlaté
Bike, živutence, přívalu krve
k mozku a plícím, proti tuč
nosti a degským choro

Návodo užívsnínake ro.prodej 1e všechlé kárnách, dro
ších aobch.nin. vodami.

Biižsižší zpravypodává maj.zh.
dla KUWr Fr -VeselývBrně

ETA
AV% AÍ6 6

sp- Zlaté a stříbrné klenoty! “©m

VÁCLAV ŠOLC,
Zlatník a střibrník,

přisežný soudní znaleo a odhadoe |Ž
v Hraóci Králové

(sv.-Jánské náměstí čísle 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně záso
bený aklad klenotů, zlatých, stříbrných a.
pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní = nového a čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky [. jakosti ; dále. pendlové hodi- ($
ny a budíkyrůzných druhů se zárukou 1—
8 roků sa ceny levnější než všude jinde. ($

Vedkerézboží je úředně zkoušeno aspačeno.

KC o onáky|
Vše za levné oeny. (9) |

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

VANA PATA

soeukeník

V RYCHNOVĚ n. K.
RD“nabízínadobajarní jj.

, ha „ph

čistě lněné látky. vltní—
Račtě činů jem moles objednánku.

R na skoušku!

6“ VsorkyRepolédání il frenko."98j
di "Děktjevěno wýu nilýš veledůstojnýma

věepšným zákazníkům za vzářepu přízeň, prosím,

sbpszni i déle:divěřuBrod vě li a slíbuji vfdy
“,poctivouoby. a , (6)„ozk use 12h(od

K jarnímu 4plarebnímu období
|doporučuje velectěnému obepesstvu ovůj hojně zásobený

oementových aa betonových
výrobků

ko:veškeré druhy dlažio, krycích ploten na
hradební zdě,kominy a piliře,SlabydooAlévů
a koniren, žlábky kkodvádění vod polní můst
ky a podzemní kanály, icruhové i vejčité, ro

ných rosměrů, sohody, sisruže pro studn
venýfe, sochy, pomníký, obruby kol hrobů a

ohodníků jekož i jiných zde neuvedenýcha do. tohoto

oboru spadajících předmětůsnémsnále vhojné zásoběuu na
výběr pro ,

wHradoi Král.

na skladě Dále si dovolujiupozornitina

|mistr
(19)

ROKOKOKOKOKUKNOKM

l R p N | všebodruhunej'epšíjakostilevnědovšechstanicpo va

gonech, po vozech a v drobném prodeji nabízí:

Továrna u podolské vápno v Úhrudimi,
veVap.Pedslo vPrechoviolok. (60) váma, Chrudim.

U, .
SRP*>Vlastní výrobu W

vlněnýchlátek ábytek *rn
z čleté ověl viny

duperaiejena jarní oblcky,kareloky šení

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukonický v Humpolci.

Vysnamenán na semské jutilejní výstavě v Praze stříbr |

vlastní výroby, jedaotšvé i celé

výbavy pro nevěsty
doporučuje (6)Joset Uzel,

Praha, Spálená ulice čís. 25.
medaili obchodní komery živnostenské, v Plovdívě stát

medailí brons.
Vzorky zdarma a Iranke.

i Závod truhlářský, člounioký a dekorativní

Michala Mayera syn :
—.744),Štěpáneká ulice č. 67, proti avornímu pivovaru, Are

doporačujeovůj hojně zásohoný ©slkladnábytku
í odnejjednodašího aš doneješýgentnějšího provededí. ——

výroba. | “ Záved nalešcn r. 1046,O 3
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o sen byl velký duše! V pražském dómu
zpěv jásul davů, plesumocný splav
letící v“Sterém odrazua lomu
nad moře nedohledné lidských hlav.
Ze hrobu vstali čeští bohatýři,

„meč těžký zvonil v chrámu dláždění
a květů lučních zachvělo se pýří
na cestu jejich! — Zvonů dunění
v kaskádu varhanových padlo tónů,
zpěv lidu, jásot, hromné rány zvonů —
vše mísilo se v hymnu jásavou
nad vířícího lidu záplavou!

Ku hrobu Vojtěchovu z krajů dálných
poselstva šla v průvodech triumfálných:

„,

!„LA

S„|[SE

ČH . | Úngaria:
Nad zemí naší záře svitla jitra,

když spěchal's s Tater strmitého svahu,
kde v slovenský kraj hledí svatá Nitra 
a dále pak až k Ostřihomaprahu...

"| Hold nesem tobě země Štěpánovy,
«. © pozdravyateréod Váhui Hronu <

LAMEM12 krajů těch, kde 3 i rovy Peck
plakaly thrény nad Slavie ro

cv bolestí nevýslovných ohvějném stonu!
„© Oroduj za nás — aby život nový

„slovanských bratří vyjasnil zas krovy —
. a víra svěží kraje Štěpánovy! —

Polonia.

Já země bolů, sterých utrpení ©
- nad hrobem tvým své chvějné spínám dlaně,

čekajíc jitra svého rozednění
a paprsk světla v zraněné své skráně! —
Tys světče viděl zenyt mojí slávy —
dnes ponížena chýlím k tobě líce,
trnový věnec bolů kolem blavy'
v žíněném rouchu chudé prosebnice! —

O vzpomeň si, když tebe nepřijali
do klínu svého rodné tvoje lány,
tu děti mé tě s láskou k sobě zvali
pod krovy své, ve Hnézdna svaté brány!

Vojtěše mučenníku, na tvém rovu
tu prosbu skládám vřelou:

=
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PB | Prosiž Pána
ať svobody svit zplá do polských krovů
a píseň zní od Hnězdna ke Krakovu,

"že Polska svatá ves prach uštlapána
přec dočkala se také svého rána! —

(
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: Roma.
My opustili klidnou svoji kobu

a zlíbali jsme apoštolské prahy,
ku tvému světče spěchajíce hrobu
do města svatých, v bránu zlaté Prahy!

Řím zdraví tě i Kapuánské luhy,. *
Mont Cassino i. stráně Aventínu,

kde trávíval Jsi s Benedicta drubyblažené chvíle v lásky Boží stínu“

/

„IB

23. dubna 1897.

Bůh jinak chtěl — ty's opustil Břáv tichý
svatého Bomifácemonastýrů "F
bys slovem Božím duší brázdil lýchy
a život dal za Ježišovu víru!

Tvé jméno písmem zlatitým je psáno
v martyrů církve nesmrtelné blány!
Pros za lidstvo, ať brzy přijde ráno,
jež uzří je u Petra svaté brány
ve víře jedné bez sváru a sporu
veliké »Credo« zpívat v lásky chóru! —

Borussia.
Mne Baltu probudily vlny hřmící —

nach krve rubínem plál na nebesku
a jako nad Golgotou pukající, —
kříž na výspě se zvedal v rudém blesku!
A z něho -hlas zněl jako hukot moře,
když přívalem vlo v břehypěnné stříká:
„Zde víry pravé splála jasná zoře.
z úst biskupa a krve mučenníka!« —

kříž jen rámě rozepjaté |.

Hlas velký děl: ' Viz budoucnosti ta je,
jež Bůb ti zjevil nejvýš dobrotivý!
Kříž, který Vojtěch vetkl v tyto kraje
v bujoucnu splá jak maják, oslnivý,
jenž lidu tvému'z bludných světa vírů
ukáže cestu v pevný příklad míru! —

Ku tvému hrobu skláním svoje skráné:
»Oroduj za nás mučenníkuPáně '«

Epilog.
Ty pozdravy jsem slyšel ve snu zníti

nad nedohlednýchdarů bouřnévlnobiti...
Sen zmizel — jásot — klenby chrámu

smělé —
ples lidu — zvony —. *'

V duši rozechvělé
co jsem však zřel jak slávy vidmo stkvělé,
dnes před zrakem mým roste Božím divem!
Čech srdce — Praha jásá hymnou zvonů,
dóm svatovítský v lesku oslnivém
a národové v úcty hlubém sklonu
do vlasti pospíchají Vojtěchovy
na světců našich nesmrtelné rovy,
kde stkví se štít českého Pantheónu!

O terra sanctal — země svatých Páně,
o Čechije, ty matko velkých synů,
tvé jméno psáno v lidstva slávobráně
a v nebes věkověčném svatém klínu!
Kéž nad tebou zas láska Boží sklene
po bouřích věkovitých míru duhu
a duše české zlobou rozdělené

| ve svorném zajásají opět kruhu
nad hrobem Vojtěchovým, Václavovým
jednotné víry, lásky hymnem novým:

Milujme sel
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Dnes oslavíkatolický národ český devitisto
letou ročařci mučenické emrtf druhého biskupa
pražskéhoa patrona zeměčeské,sv. Vojtěch a.
Veškerý episkopát ze zemí českých a tisíce věřných
Čechů uctívajídnes v máti českých měst, na krá
lovských Hradčanech ve velebném velechráému sva

tovítském ostatky českého světce, vyadajíce horoacímodlitby k nebes Pánu sa spásu ého plémě a
eských vlastí. Nejdůstojnější Vrchní Pastýř náš
konal: dnes v chrámu sv. Víta kázaní českéna
oslavu světce a poučení českého lidu. Jéstiť sv.
Vojtěch naší diecésí svým rodem nejbližším. ——

Pravíťt se v pastýřském listě nejdůstojnějšího
biskupa naší královéhradecké diecése:

Svatý Vojtěch, syn znamenitého knížete čes
kého Slavníka a choti jeho Střezistavy, narodil se
v nynější diócesí královéhradecké, tedy v diecési
naší, v Libici u Poděbrad, kdež otec jeho hrad
měl. Místo, na němž hrad tonstával, pódnes vpá
měti se chová.

Starý kronikář český píše o svatém Vojtěchu:
Vojtěch jako dítě nebezpečně onemocněl i oběto
vali jej rodiče jeho v kostele Panny Marie u oltáře
učinivše slib, že *pacholátko, jestliže se uzdraví,
službě duchovní odevzdají.Prvního učení a velice

sbožného vychování dostalo “ svatéma Vojtěchuv domě otcovském. Kolem r. 972poslel pak otec
dospívajícího syna svého do mésta Mugdeburka,
kdež byly vyšší školy. Tam připravoval se svatý
Vojtěch k budoucímu duchovnímu povolání svému,
jsa zvláště opatrován tamějším arcibiskupem Adal
bertem. Ten vida ve svatém Vojtěchu slovanského
jinocha vědychtivého a při tom tak skromného, tak
velice si ho oblíbil, fe mu při svatém hiřmování
své jméno — Adalbert — dal.

Tak pobyl svatý Vojtěvh deset let v Magde
burce, byv jiš tam na podjáhna posvěcen. Ozdobil
tam ducha svého nejen osvétou, nýbrž i všemi
ctnostmi, obzvláště pak láskou ku Kristu Pánu a
neporušenou čistotou. Sotva do vlasti se navrátil,
zemřel mu otec hned téhož roku 981. Vojtěchovi
bratři žili dle slovanského obyčeje nedílně na Li
bici, ale Vojtěch vstoupil do služby duchovní při
chrámě svatého Víta na hradě pražském pod bis
kupem Dětmarem. Byl pak přítomen smrti tobo
biskupa 2. Jadna r. 982. a slyšel poslední hořeko
vání jeho, že se mu nepodařiloodvrátiti Čechy od

banských pověr, nepravostí a hříchů, a přivésti
je k životu Čistě křesťanskému. Lítost umírajícího
biskupa pronikla bluboce jemnou duši Vojtěchbovu
a utkvěla až do smrti v srdci jeho.

Brzyna to sešel se sněmzemskýna Levý
Hradee 19. února 982. a jednalo se ozvolení no
vého biskupa. Jako jedním hlasem volali všickni:
Koho jiného bychom volili než Vojtěcha. Ten, kdo
sám tak výborně cestou života kráčeti zná, ten
taky moudrým vůdcem duší býti dorede. I posláno
pro Vojtěcha a oznámeno mu, oč jej kněžstv) s
lid žádá. A výslovně slibováno mu, že národ za
ním jako za svým vůdcem půjde a rozkazy jeho
ploiti bude. Svatý Vojtěch zaplskal a utřevsi slsy

© FEUILLETON.
František Pravda.

NapsalFrantišek Jiří Košťál.

(Dokončaní.)

V tomio směru sotva kierému tehdejšímu spi
sovalels přísluší vysnačnější místo neš Jos. Ehren
bergvovi, spisovateli »Původních vlasteneckých po
vídek« »a nemohlo Dýti nic přivosenějšího nešli že
vřele vlastenecký katolický kněs Ehrenberger dů
rasně působil na vývoj vřele vlasteneckého katol
ckéhokněse Vojt.Fllsnky<našebo Pravdy| Hle kato
lický kněz Frant, Pravda osvědčil působení své
v době pro národ náš nejsmutnější a chránil ná«
rod náš tím směrem venkovské, rázovité české i
zajímavé a zároveň ideální povídky od roku 1847,
kdy napsal prvou svou povídku, jež roku 1848
byla vytištěna, cbránil jej po roce tom dále a dále
kdy kopal nám rakev vládní absolutismus a chrá
nil jej tak, že, jak řečeno »ýřeď mužem lakové
činnosti a takových sásluh, kloní se s úctou srovna
tak volný skeptikjako přísný věrece ....

Náležíme k těm, ježto věří a pevně věří a
poněvadž pevné věří v Boha svého, věří i ve šťast
nou budoucnost národa! Náležíme k tém, jež věří
a pevně věří, čemu víra spasná, nám drsbá nás
učí a poněvadž jsme přesvědčeni, še víra cf
vsmešenýpovzsnáší, povsnáší cíl trvalé a upřímní
lásky ke vlasti a poněvadž víme, že tyto city tak
odpovídejí citům víry i lásky k vlasti, jaké vždy.
choval a jaké všdy šířil slavný náš Pravda, sa
letá se kruhů našich ke kmetu oslavenci nad jiné
sasloušilému v jeho mslý [Hrádek pozdrav náš
tma vřelejší, ano co nejvřelejší.

Slavíme, 5 Tebou slavíme vzácný kmete,
Nestore náš Tvé krásné osmdesálilelé narozeniny
i vsácnou na prvotiny Tvého pak dále
lolik na zásluhy bohatého literárního působenípřed
padesátilety/

Ale nevyplnili bychom své úmysly čisté a
opravdové úcty k oslavenci milému cele, kdyby

'
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p mrd nového úřadusebe vyhlašovati. Alo nebylo mic platno.

Víc a vítč provolával„pečený Jida zástup: Závávbuď Vojtěch, biskup náš. Konečně-svatý Vojtěch
svolil. Kdyžpak si — jak tehdáš obyčejem bylo
—-pro potvrzení svék císaři ve vlašském městě

-Veroně dlícímu dojel, byl tam naden svatého Petra
a Pavla na biskupství posvěčen, apři návrata
svém do Prahy za jásotu rozradostněnéhoknětatva
i lidu na stoleo biskgpetví českého u svatého Víta
slavnostně posazen. 0.

- Úřadu svého. biskupskéhoujal se svatý Voj

těch horlivě, opravdověA Pině: Bylť botov podstoupiti i nejtěžší oběti, kdykolivbyl přesvědčen,
že jako duchovní vůdce národa tak učiniti musí.

Čím vícese mu někteříKofili,STD„korným.,Příjmysvérozdělovalvečtyry díly. o
dn Aokládal na chrámy, rabý“ na vychování
kněžstva,třetí náleželchudýmajen čtyrtéhonžíval.
ku své vlastní potřebě. Jsa výmluvným řečníkem,
často sám lidu kázával. Na sebe byl přísný, jídal,
pil a spalmálo.Kovšembyl přívětivýa srdečný.
Ale s vlídností touto spojoval přísnou horlivost,

když se jednaloo věc Boží; k vyšším představe
ným svým — k svatému Otci — byl dětivné po
slušným. Proto přihlížel k tomu, aby se mše ovatá
konala, jak k vůli jednotě církve prospěšno jest,
jasykem latinským, avšak gtaral se o to, aby lidu

-dostávalo se poučeníjazykem slovanským, ak-se zachovával zpěv lida v jazyku jeho, obsvláště
pak starobylá píseň: „Hospodine, polítuj nás“.

Brzy na to počal svatý Vojtěch costovati po
biskapetví svém a to ve východní části jeho. Naše
biskape ví nynější byle tedy posvěceno kročeji
svatého biskupa našeho; kéž by ono obzvláště
kráčelo v šlépějích jeho,

Při té příležitosti odebral se svatý Vojtěch
až do nynějších Uher, kde: lid i e ku ještě
v pohanských temnostech vězel. Kázal tam borlivé
a pokřtil syna kolžete Gejzy, potomního krále

-uherského, svatého Štěpána, který potom ve své
semi křesťanství npevnil.

Odtud odebral se doPolska, tam kde nyní

P stojí, kdež křesťanstvív úplný úpadekšlo.
Navrátiv se do Čech usiloval o to, aby lid a

panstvo ustalo od obyčejů a neřeští pohanských,

zvláště, aby se neděle náležitě světila — p! semenželství drželo spůsobem křesťanským, jelikož
u panstva dosud mnohoženství nevyhynulo, — aby
přestali pověrečné obyčeje pohanské zvláště- při
pohřbech a ctění zlých duchů.

To vše od národa žádati bylo zajisté svatou
povinností biskupovou. Ale jak se mu odměňoval
sa jeho péči národ? — Zatvrzelci vzali pro to
svatého biskupa v nenávist, za jeho péči o
jejich duší odplatili se mu nevděkem, pos m
a hanbou. A již tenkráte ukazovaly se dvě strany
v národě; Slavníkovci, to byl rod svatého Voj
těcha la Vršovci: kteří jim moo jejich záviděli, a:
proto — nyní bychom řekli — z politických pří
čin svatému Vojtěchu nepřáli, ač jemu nezálešelo
nic na světských věcech — na politice — nýbrž
jedině na náboženství.

chom neuvedli aspoň některé upomínky, jež k ži
votu jeho tsk blahoplodnému jsou těsně přimknuty.
Náš Frant. Pravda, vlastně jak řečeno Vojtěch
Hlinka, narodil se v malé »jen asi 13 čísel čítající«
české dědince Nekvasín u Jindřichova Hradce!
Majíce ření k velikým již naznačeným zásluhém
Pravdovým a k nepatrné dědince, jedné z nejmen=

žeme znovu a znovu citovati slova našebo Kol
lára: »Často více pro vlast může tichá pastuškova
chyžka, nežli tábor z něhož válčilZižka«. Navětě
voval školy v Novém Etinku a psk v Klášteře u
moravského Žďáru, kde působil kněz vlastenec M,
Sychra. Dálší školní jeho návštěvy již zachmuřeny
byly — němčinou! Hlavní školy a gymnasia tehdy
byla německá! Tím ocitl se také ve Svítavě a pak
v Jindřichovu Hradci již na gymnasiu. Študia
filosofická skončil rovněž na německém učelišti
v Praze! Domácí ráz českého vychování působil
ovšem tolik, že za nejsladčí považoval řeč ma
teřskou — českou! Upomínky z dob študif jsou
zřejmy v mnohých jeho nápotomních oblíbených
povídkách. A doba študií bohosloveckých po chmu
rách němčiny na gymnasii i filosofii přivedla Pravdu
kam přirozeným svým citem byl vedeu — k milé
jeho řeči české — k lidu našemu| Semináře nsše
i tehdy nemohly býti úplně zgermanisovány, jeli
kož připravovaly mladé bohoslovce k působení i
mezi lidem českým! Jest sspoň o Prevdovi psáno:
»Bobosloví študoval ve Vídní v c. k. městském

) kooviktu, kde se v něm národní vědomí probudilo.
a pak v pražském semináři, kde se sblížil se Štal
€eme| Jsko kněz působil Hlinka Vojtěch zdárně
v Jarošově, ve Kvilicích (poblíže Třebíze) a byl
také duchovním správcem v ústavě slepců v Pra
se! R. 1847 stal se vychovstelem v rodině barona
ze Šturmfelderů na Hrádku u Sušice. Vzpomínky
na dobu tu uveřejnil ve »Vlasti«. Svěřence své
vedl a vychovával tak, že vděčnost rodiny té po
stavila mu vlídný, útulný domek v tom milém
Hrádku jeho, kde již podesáté let žije a odkud
do českého světa českému lidu vyslel tu velikou
řadu vsácných spisů svých. Bylo to štěstím pro
nérod náš, že onemocnév v duchovní správě zde

své pokoře, Ze jp.biskupem slabým, n
a proto — odevsdav$kim správu biskua

k rslému“Odel prosbou,Jy, uměl biskapes18 s i :
složiti. Svatý Otecmu. to dovolil řka: Synu,

kari žádného užitka ani prespěchu u nich učujti nemůžeš, lépejapt tobě odstoupiti od mich.„|
Vojtěch do řebole ns zelený

„dne tha 990, a -atal sa z oelého

ordeeŘek ae: = pabožnýmmnichem. Česboaž opravdu křestanětí Čechové
želeliodchoduneo biskupase země,kdež

-86 potom neřesti tím více zmáhbaly. I odesláno
Jest českýmknižetěmBoleslavem II.poselstvodo
Říma r. 992. a odevsdalosvatéma Otci list kat
žete, žádající ho, aby jim biskupa spět poslal. —

-mřízeno sratámu Voj

vstoupil tedy ova
čtvrtek dne k

Fo. delším. UVAŽOVÁNÍ Vojtěcha,

aby 60DaAlyční: vrátil. I se naocstu © posly i. Avšak h při svém
-vstoupenído Čech sarmontit-+0,vidav Plsmi
hlučnýtrh v neděli!Zarmoucenavolal: A ivaše stibovanépolepšení P

Přesto všeujal se biskupuvánía kdýžsaóm
semský r. 992. sliboval, že páni svatého Vojtěcha
v zavádění řádů křesťanských podporovati budou,
sdálo se, že všecky neznáše jsou urovnány, tĎe
cky nevole 4 mrxutosti zapomenaty.

- (K upevnění Skřesťanství založil nyní svatý
Vojtěch klášter v "Břevnověa Prahy, ale vše ka
zilo zase to, čemu se nyní říká politika. Rod
svatého Vojtěčha — Slavníkorci — byl mocný a
měl vliv u dvora knížecího — a to mrzelo Vr
šovce, kteří se domnívali, že Slavníkovci mají
opora ve sv. Vojtěchu čilijak se nyní praví,že se
svatý Vojtěch „plete do politiky“. Svatému Voj
těchuzáleželojediněnanaboženství,kterémužale
Vršovci, aby mohli zvůli svou plníti, překáželi.
Zášť Vršovců ukázala se brzo. Stalo se, že tě
žena jednobo z Vršovců dopustila nectného čína,
pro kferý dle pobanského obyčeje směl ji muž
ejí savrašdij. To ovšem zapovídá náboženství
řesťanské. Zenautekla se k sv. Vojtěchu a teá

ji odeslal do kláštera u sv. Jiří a do kostela tam
ního doufaje, že se místa svatého štítiti budou a
vražda tam nespáchají. Nemohouce jí nalézti, zu
řili proti sv. Vojtěchu, že so sastává hříšnice,
kdežto evatý biskap následoval i v tom Pána Je
žíše, který se kajicných hříšníků ujíma!, I
dařilo se jim vniknouti násilím až k oltáři,jehož

se žena pevně držela. I odtrhli ji odtamted Hineroučali, aby ji. manžel její blavu uťal A
ten se přeci zdráhaltel- učiniti, daliji
slabou mečem stíti.

Pohanská zuřivost, Sbeuctění s ukrutná
vrašda zarmoutila svatého Vojtěcha. I nezbývalo
mu nie, než některé Vršovoe, půvedce těchto zlo

nicerozaliloke sjevnámanpřátsstvípoutiSlvíce ro evnému proti

Za těchto neblabých..
pa
zámíšenskému po druhé do

ohli cabýti Pravda náš zase sdraví a že zde měl
dosti klidu k pracím svým! Ke Hrádku připou
tána jest asi všecka literární sláva Prevdova a
zásluby jeho! Neboť právě roku 1847 poslel Prav

-da přítelisvému lcovi prvou literární svou
práci -azajíthavo. jest, že Štulc spůsobil to, že
koča Vojtěch Hlinka i na dále užíval pseudony
mu Fraatišek Pravda.

Tebdyposlal Štalcovi povídku »Dvě svatby
na jednou« a v poyídce uveden je knéz Frant.
Pravda. Štulc r. 1848 uveřejnil povídku tu ©
názvu »Dvě svatby najednou od Fr. Pravdyl A
Hlinka si toho »Pravdu« uš ponechal a o tomto
jmenu po takovou řadu let »obohacoval naši li
tersturu ušlechtliýmsiplody ducha svého,« Za dobu
svébo literárního působení napsal Pravda xa půž
druhého sta povídek, jež sebrané vydaš J. L. Ko

„ber v Praze ve trojím oddělení pro čtenářstvo
vzdělenější, pro lid a pro mládež! +Obzor« o
tomto jeho působení praví: »/7. /bavda pat
mesi ly spssoualele pošehnané čČsnnosti,na které
sice vysoká krilska občas sapomíná dle toho jaká
Hlerární móda právě v Paříši nebo v Berlině sa
vládá, kirrých však nikdy nezapomene číenářsívo
sdravého, domácího soudu a rosumu opěí a opět

„S novou Ssálibou spisy jeho čítajíc.< A jsou v tom
počtu velikém jebo povídek i takové, vež dy
dobře obstály v každé stávce spísk klassických.“
— Na příklad jeho »Vávra kuřák“ byl přeložen
i do dánštiny o názvu: „Tobaksryggeren Vavra

-en lendsbyhistorie ot Fr. Pravda.“ Málokterý
spisovatel byl tek mnohostranným jako Fr. Pravda |
Psal práce i umělecké, psal i pro zábavu roz
marně, psal i pro vychovu malých i velkých.
»Povídky z kraje« jsou důkazem jak dobře na

| síral v život a v záchvěvy srdcí lidských a jsou
razovitým výpisem duševaojho života i spůsobů
českého člověka našehol Ze všech krubů vysokých
i nižších dovedl pedati zdařilé obrázky| Zde po
včení i zábava jdou rukuv ruce a nade vším se
vznáší a všecko proniká — český duchl To platí

„o všech spisech — pro velké.« A co se týče mlá
deže? Zase píše týž Zakrejsí :Kdo sná děíské

Říma, chtěje ta v

Srdíčko Upe nešli on?A kdo napsal proslomilejší



i
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k vlasti, dřívo než hranice jeji přestoupil, došly

k němu děsnézprávy z'domoviny. Vršovci štvalíneustále Boleslava II.proti Slavníkuvcům. I došlo
to tak daleko, že bratří sv. Vojtěcha byli statků
svých sbavení a na hradě“ Libici vojskem oble
žení. Ve svatvečer sv. Václara r. 996. žádali
obležení bratří sv. Vojtěcha, aby se od boje ustalo,
by se svátek sv. Václava světiti mohl. Ale Vr
šovci zavrhli žádost rouhavým křikem: „Váš-li
(est) sv. Václav, náš zase Boleslav.“ Obrana byla
marná, nepřátelé vedrali se do hradu. Slavníkovci
utekli se do chrámu, kde manželky jejich a děti
k Bohu o pomoc volaly. Zrádně vylákali je ne
přátelé ven, slibojíce jim, že jich ušetří, aršak
všecky ukrutně povraždili. Zabiti byli téš čtyři
bratři sv. Vojtěcha se ženami a dětmi.

Za těch poměrů nevešel svatý Vojtěch do
vlásti, aje utekl se zatím do Polska ka knížeti
Boleslavu Chrabrému ve Hnězdně. Kníže tento
poslal zvláštní posly do Čech, zdali žádají míti
svatého Vojtécha biskupem. Ale dostalo se jim
posměšnéa pobrdlivé odpovědi. Vzkázali ušté
pačně a jislivě avatéma Vojtěchu: Jsme hříšníci
a lid tvrdošijný, ty jsi svatý a muži takovému se
nesluší přebývati s nešlechatníky! ©

"Takové odměny dostalo se tedy svatému

'pcbovi odzmaléponýchpánůa vůdců národa
Dae 29. dubna997 zabit byl av. Vojtěch,

který se chystal naj cesta apoštolskou do zemi
Baticů a Bodrcá, ed pohanských Prusá.

. — a
Sv. Vojtěch vykonal veliké kulturní po

alání Upovaivdlemožnostikřesťanstvív Čechách,
©Uhrách, v Polště a vůbec r krajích nad Odrou

Bodiohali Hken tím, že křesťanátí Slované nesnahám poněmčovacím, jako pobanští
Blorané Polabětí a Baltičtí. jeko po

Sv. Vojtěch nad jiné otevřel Čechům
klady, římské osvěty, on také započal — jak Ta
dra ve svém opisu „Kultnrní styky s cizi
mon“ dovodil — styky Čech s Francií. Protože
Krakov, dacbovní.a politické sídlo polské, navště
vovali též Rusové, mél sv. Vojtěch zajisté styky
též = marodem ruským. Na knítete Boleslava

Chrabrého, dobyr později Čech a krajů Po
labských, se po příkladu Sama, Rostislava
a Svatopluka saložjti voleříši zapaduslovanekou,
měl av. Vojtěch vliv nepopíratelný. Kdož ví, jak

plodné působení »Dědictví maličkých: netřeba
připomínati, že jmeno Fr. Pravdy i s tímto je ve
spojení. Povídky jeho od »/ransfišta pometláře«
až £ +Dědictví maličkých v Bohdálově“ jsou zej
mena v Hradci tak jako v ostatních kruzích čte
nářstva »Dědictví« jistě v dobré paměti. Jaké ob
libě sa těšily toho důkazem, že »Dědictví Mali
čkých: vydalo tři povidky Pravdovy v počtu
118.000 exemplářů. — Dalo by se mnobo 4 maooho
napsati aby, jak zmiňuje se Národní Politika, byl
význam Pravdův pro českou belletrii náležité oce
nén. Upozorňuji jen ještě na dvoje. Prvé napsal
již častěji citovaný Zákrejs. Píše: Frax!. Pravda
není jem učilelem. lidu, učitelem školní mládeše
ale je učitelem učitelku: učitelem. snačné řady vy
nikajících naších spisovatelů prosaiků s veršovců,
Z Fravdova sdroje vyšla Babička, jeho sdroje

osvěkováli se Světlá, vlček, Smilovský, Jirásek,
Stašek, Herites, Beneš Třebíseký. 3 jeho sdroje
čerýali i Hejduk i Jakubece ! A druhe vypovídám
se své vlastní skušenosti. Pravilo se u nás kdysi;
mnohou knihu staše kritika vychválí až do nebe
a podivejte se do knihoven, ona tam leží zapo
menutá a zaprášená a nikdo po ní nesáhá, nikdo
jí nečte, kdežto nékdy kniba, nad níž vysoká kri
tika pokrčila nosem — jde na dračku — a čte
se a čte — až do rozedteníle — Půjžuji teké
lidu našemu knibyl Za řadu let rozpůjčil jsem
jich tisíce, vždyť mnohá kniha vykonala pravou
pouť v bezčetných téch chatách našich bezčetnýma
rukama. A tisicerým už vypůjčovatelům již jsém je
půjčoval, vždyť mnohý i zdalí přišel tolikráte a
tolikráte. Vím tedy, které knihy jsou nejoblibe
nější. »Kno mnohé knihy čtou, čtou se až do
rosedřéhí.« A mezi těmi mnohými v, kaihovné
adejší — spisy, spísy Fr. Pravdy — jsou — jsou
už až k nepoznání rozedřeny — jak Fikáme »ns
dranc.« Také dokaz, jak v tisíceru a tisícera na
šicb cháloupék kaížka od Fr. Pravdy konala dů
Mižítěposlání své. — — — — — — — ——
© Končím přáním upřímným, aby náš oslávenec,
„veterán zasloužilý knéz církvé svéi Šionu svého
vřelý,horlitelo povznesenízfryi lásky £ vlasti stejné
boroucný, zapasník da práva národní odhodlaný,
bylt Pravda svého času také zemským poslancem,
(8 spisovalel tak zasloužilý, dočekal se ještě koli
"keru vyčání svých spisů. Tak i by náš český lid

svůj myži o ného i veškeroubejlepe V bold
českou v totniko ar oDens dete :— — —

kdyby se bylo av. Vojtěchu podařilo provésti svůj
ideál; ční Prusů, Laticů a vůbec všech
Polabskych Slovanů. Na škodu Slovanů by se to
bylo jisté nestalo.

Proí—

Válka řeoko-turecká.
Tato stala so skutkem bez výpovědi. Když na

selený čtvrtek a veliký pátekvedle makedonských a
řeckých povstalců zasáhlo do boje pohraničného táž
řadové vojsko řecké, dostal turecký mašálek a vrchní
velitel turecké armády Edhem paša rozkas, aby hájil
neporašenost říše sultánovy. Hned na to rozpředla se
řada pradkých bojů na celé pohraniční stráte — od
zálivu solunského jižně od Olympa už Preveze, která
v jonickém moři hájí vjezd do zálivu Arty. Bojiště
rozkládá se ve vzdušné vzdálenosti 200 kilometrů (asi
27 sem. mil), hiavní boje však zuřily v okolí severně
od Trmova (Turnavos) a Larissy na macedonsko-thes
salském pomezí, tedy severně od řeky Salamvrie a
podél jejího přítoku říčky Xarias (která teče podél
tureckých městeček Elassony, Sykia a Damasi k ře
ckému Trnovu), pak průsmyku melanského (mezi Elas
sou a Trnorem jihozápadně od hory Olympu) a Jeze
rem $|Nezeros,jihovýchodně od Olympu poblíže moře
segojského pak u Roveni.

Řscko turecké bojiště dělí ve dvě operační liniepohoří Pindoa (1500 až 2000 metrů vysoké, prostíra
Jící se mesí řeckou Trikhalou a tureckou Janinou, a
Grammos (sererné od města Mecova a průsmyku Zy
€0s, odkudá na východ k Trnovu a Eliasoně vypíná
se opět pohoří Voluzza, e hlavním průsmykem db

n oi tureckých městeček Grevreny,Cumenicy a. DiJj —
16 řeckých tlu vetaleckých velením ře

ekého důstojníka Myonasa,kterí ed řečtí důstoj
níci Hadžipetros, Kalapalos, Zamis, Parmassos, Bra
kas, Dinas, Paristerakis, Sarandis, Baraszoe, Abiattie,

Ras Orlov, anašilo se s pohoří Pindu
saditi pohoří Grammos aš k Ochridě a Bitol

uzsy ob
aby
ema

i (skládající se ze sedmi divisí pěchoty a jízdecké

vise) a epirské armády Achmeda Fevzy paši reýdající se ze dvou divisí. Armáda Edhema paši skládá
se ze 120 praporů pěchoty, 36 baterií a 30 švadron
se 100.000 muší, *00 děly a 38000 jeadci, armádu
Achmeda Fevay paši tvoří 50 p 8 batterií a
5 švadron s 30.000 muži, 60 děly a 500 jezdci. Na

muši pěchoty, 800 jezdci a 80 děly, v Epiru
s 80.000 muži oty, 400 jesdci a 40 děly, nečítaje
v to silné řecké loďstvo před Prevesou.

Thessalské bojiště vykasuje tyto hlavní body:
Servia

Grevena

Diskata
Zorgya Elasona

Aspriklissa Meluna
. oniskos Skompa

Kalabaka Smolia Damasi| Trmova
Gricovali Reveni

Trikala Larissa
Před zahájením bojů nalézaly se divise: 2. (Meh

med paša) a 4. (Haidar paša) v Elassoně, 5. (Omer

Nešat ra éMhSkompě, 1. (Hadži Hairi) jižně od Skom
P „ (Hakki paša) v Diskatě a Groveně, 6. (Ahmeddi paša jižně od Leptokarie při mořia 7. reservní
divise v Servii a jísda byla v Ormanli. divise
(generál Makris) stála v Larisse a „Mavromichalie)
v Trikale. V Epira stál proti dvěma divisím Achmeda
Fevsy paši divisionář Manosv Arté.

Střed armády Edhema paši, tedy Memdeh a Hai
dar paša, Omer Nešat a Hadži Hairi mělí za úkol
zmocníti se hlavního průsmyku melunského a cesty
do Trnova a Larissy, Achmed Handi měl při
aegejském moři tvořit lové křídlo a ki paša u
Diskaty pravé křídlo turecké armády a oba měli zá
roveň za úkol, zabránit pobočný postup Řeků do Ma
cedonie, proti kterým stála ostatně turecké reservní
divise v Jervii.

Tarci měli výtečný plán. Dne 9. a 10. dubna
zatlačili do povstalecké tlupy od Koniska a
Aspriklissy se valící a zmařili tím úmysl Řeků pře
kaziti spojení armády macedonské a epirské. Nu to
na zelený Čtvrtek přepadli Řekové divisi Hamdi paši
u Jezera a smocnili se četných opevnění, aniš by
však byli Edhem pašu svedli oslabiti střed a přispěti
ne pomoc Hamdi pašovi. Řekové to povašovali za tu
reckou slabost a vrhli se na tarecký střed. Leč tu
postoupil satím Achmed Hamdi paša na Jezero, Meh
med a Haidar paša do průsmyku melunského, Omer
Nešat od Skompy k Trnovau a Hadži Hairi k Damasi.
Haidar a Omer Nešat pronikli ještě na bílou sobotu
do řecké Thessalie k Trnovu. Hamdi pašovi Řeci u
Jezera silně zatopili a Hadši Hairi utrpél od Řeků u
Damasi a Reveni a Gricovali patrnou porášku. Řekové
tek aspoň tvrdí. Jest ostatně možno, že 1. a 6. ture
cká divise má rozkas zůstati v obraně a jmenovitě
Ahmed Hamdi paša má asi armádě Edhema paši chrá
nit podél solaňského záliva spojení se Soluní, které
jest řeckým loďstvem ohrošeao, neboť toto by mohlo

severně od Olympa vysadit na turecký břeh silnější

wory Edhos paša, maje k dmpaša, maje isponici 3,, 8.,-4.,6. a7.
pěší divivi a pak jísdní divisi může vvelkoa přesílou
s průsmyku melanského táhnouti na Trnovo a Laris
su. Zde u hlavního města, -li se jiš nesvedla,
strhne se jistě hlavní bitva, ku které dleposledních
správ dostaví se vedle koranmího prince Konstaatina
též řecký král Jiří. Rakcuský vojenský attaché vCa

Omp Leptokaris
Jezero
Krania

Zygos

pisovateli Neue freie Presse, še Řekovéby mohli proti
turecké přesile jen sázrakem zvitězit. Hecké vojsko,
k němuž houfně se přidávají též pastevci e rolníci,
bojuje nad očekávání statečně, ale řeckápěchota a
jísde jsou špatnáji osbrojení a měně výcvíčenía utu

silí Taroi. Evropské velmocí chtějí sabránit bombar
dování Soluně a větších pobřežních měst tureckých
se strany řeckého loďstva, avšak ony sakročí také ve
prospěch Řecka, kdyby tyto bylo v hlavní bitvě po

pašeno. Křesťanské velmoci nesmí nechat křesťanskéod mohamedánských Tarku na hlavu porazit a
úplně povalit.

n
Politický přehled.

Císař Framtišek Josef I zavítás arci
knížetem Otou v pondělí dne 26. dubna do Var
šavy, kdež jej na nádraží uvítají carův křídelní
pobočníkČertkov a ostatní raští důstojníci cí
saři našemu a nastávajícímu nástupci trůnu při
dělení. Po představení všech vojenských a civil
ních úřadů ve Varšově pojede císař do Petrohradu,
kamž přibude úterý ráno. Zde jej bude čekati na
nikolajevském nádraží čestná dvadrona císařova
kexbolmského dragonaskeho pluku, císař Mikuláš
s velkoknížaty, státními a dvorskými hodnostáři, 8e
starostou a prefektem města Petrohradu. Od ná

draží až po zimní palác budou tvořiti carské gardyšpalír. Císař František Josef navětíví na to v Anič
kově paláci carici matku, na to v simním paláci
earici Alexandru a velkokněžny v malachitovém
sále. Před rodioným obědem budou císaři předsta
vení mioistři a dvorští hodnostáti a deputace cisař
ských pluků. Po obědě navštíví císař velkonížata,

pak carskou hrobku v kathedrále av. Petra a Pavla.e středu dopoledne účastní se císař a arcikníže
Oto veliké vojenské parády na poli Marsové, které
se účastní též car s velkoknížaty s Ól prapory
pěchoty, 37 švadronami jízdy, 15 sotočmi kozáků
a s 38 děly. Odpoledne přijme císař diplomatický

sbor. Ve čtvrtek dne 29. dubněprohlédne si oaatmníky a památky petrohradské a večer opust
Petrohrad, kdež za pobytu císaře bude celá řada
velkých rodinných slavností.

Císně německý Vilém zavítal o 11 b«
dop. ve středa do Vídné u účastni! so včera ve
tvrtek velké vojenské parády na Smelcus císa
řem Frant. Josefem a s arciknížaty. Protože císař
Vilém mél poradytéž s rakouským zahraničným
ministrem Goluchowakima s Cizozemskými vele
vyslanci a diplomaty, jednal zajisté také o mož
ných důsledcích války řecko turecké. Jeho sestra
je provdána za řeckébo korunního prince.

Nařízení jazykové v Haliči. Metro

stižnosť na odstrkování maloruské řeči v úřadech.
Místodršitel Sangussko vyřízuje tuto stížnost, upa
matoval úřady na dřívější jazyková nařízení a
nařídil jim mimo to, že masí od stran. přijímati
podání učiněná vjazyku německém, polském a ra
sínském. Při sepisování protokolliů se stranami
musí úřády vati jasyka stran; také úřední
rozbodnuti a výměry musí býti stranám dodány
'v jejich mateřskému jazyku. — Ve Slezska Če
chové a Poláci marné se domáhají takových práv
své řeči mateřské, jako mají Rusíoi v Haliči.

V uherské liberální stramě vzrůstá
od několika let nespokojenost s řáděníim kalvín
ské kliky Tissovy. Aodraszyové, Szapáryové,
Czakyové a Desider Szilágy veřejně vystupují
proti ořivržencům Tiszovym, kteří se vzpírají ka
ždé očistě a nápravě polického života.

Drobné zprávy.
Na počátka druhého čtvrtletí žá

dáme pp. edběratelé za obnovení pred
platného. Zároveň prosíme o vyrovnání
všech medeplatků. Administrace.

Diecése královéhradecká oslavuje dnes
900letou památku mučenické smrti sv. Vojtěcha.
Ve všech kostelích naší diecése, sv. Vojtěchu za
svěcených koná se zpívaná mše sv. a u večer
pobošnost před Nejsvetější Svátostí na ten úmysl,
aby Pán Báb naši vlast pohrom, jakými jí nové
pohaoství brozí, nobrániti ráčil. V ostatních ko
stelích koná se totéž s přiměřenou řeči až v ne
dělí. V Libicích, v rodišti sv. Vojtěcha, konají se
od 18. dubna do 24. dubna sv. missie pro lid.
Dnes odpoledne světit se tam bade missijní kříž;
kterýžto obřad vykoná ndp. Vrchní Pastýt, který
odpoledním vlakem přibude z Prahy do Libic.
Z Králové Hradce zavítají tamtéž vdp. kapituloí
děkan a generální vikář Dr. Frýdek, kanovník
vdp Barták, asi 10 kněží a 20 alumnů. Slav
nosti libické súčastní se také četné duchovenstvo
s ostatních části diecése. Libický farář a osobní
děkan vdp. Tomáš Blažek zamýšlí po ev. mis
silch upravit libický kostel sv. Vojtěcha, který se
nalézá ve stava velice smutném, takže oprava a
vnitřní i vnější ozdoba jeho vv stala nezbytnou.
Věrní Čechové a katolíci v jabilejaí den velikého

možnosti hřivnou svou k důstojnému opravení pa

Králové Hradeo české státní
rávo. — V místnostech ZŽivnostensko-čtenátské

jednot Jednalo se ve středu po 3. hodině večer
právu za předsednictví

paca továrníkaStanislava Cerveného. Pro hi
stořické státní právo mlavili pan Václav Furmá



nek,jenž00zároveňzmnil oskáloprávarmprohlášení českých poslanců na říšské radě. Krejóov-,
ský mistr p.Andrys a šivnestník p. Žalský
jakož i p. MUDr.Klumpar borlivě mluvili pro
naše státní právo; totéš činili pp. Bass, Hevera
a *Jirák,, ze stanoviska pokrokového.| Shro
máždění se vyslovilo při vání proti prohlá
šení českých socialistických poslancůproti české
mu státnímu právua v přijaté resoluci schválen
od celého ochromášdění státoprávní projev českých
poslanců.

Biskupský dik Králové Hradci a jeho

obyvatelstvu a papežské vyznamenání pnáměstka Waldeka. Po příkladu býv. purk
mistra Heritesa a měšťanstva královského města
Vodňan, křeří v původním slohu dali opraviti dě
kanský chrám Pámě ve Vodňanech, který z venčí
ozdobil Mikuláš Aleš vzácnými ornamenty v slohu
národním, stará se (éž starosta města p. dr. Ul
rich a obecní zastupitelstvo královéhradecké o
upravení velechrámu av. Ducha, převzácné to sta
vitelské památky ze středověku v původním slohu.
Vysoké věže s ozdobnými střechami budou zajisté
zevnější nejkrásnější ozdobou kostela sv. Ducha,
tak jako skvostná polychromie bude nejpěknější
vnitřní ozdobou svatyně. Při pondělníobvyklé ho
stině velikonoční vyslovil J. M.nejdůst. p. biskup
obei královéhradecké, svůj nejapřímnější dík a
vyslovil zároveň přání, aby biskup, duchovenstvo
a méšťanstvo zdejší žili vždy v nejlepší shodě.
S potěšením přijata zprára že krásné věže ve
formě šestihranných jehlanců budou zdobiti naše
královské město již v jubilejním roce 5Oletého pano
vání Jeho Veličenstva, císaře a- krále našeho.
Tato potěšitelná sdělení uvítány přítomnými s nej
větším uspokojením a přáním, aby se tak stalo.
Na to sdělil Jeho Milost nejdůstoj. pan biskup, že
sv. Otec Lev XIII. v usnání čestného,
borlivého a dlouholetého působení
Iněstekéhbo patronát komisaře surkmi
strova náměstka, pana Waldeka udělil
tomuto jakovysnamenání záslužný kříš
„Pro ecolesia et pontifice.“ P. náměstkovi
Waldekovi, který si čestný kříž hned na prsa při
paul, dostalo se od nejdůst. pana biskupa a du
chovních hodnostářů, a přítomných hostí nejsr- |
dečnějších blahopřání. o

Dekret čestného měšťanství J. B. M

ndp. biskuupovi Eduardu Janu Nep. Bryohovy udělily19. dubna městečko Uhelná

Neji“ 9Zarošorem,dáleobceKo noeejpiína Vepříkovs přáním, ej
Pán nebes 1země J. B. M. zdraví nd vytenaloet
při hájenínejsvětějšíhostatku i víry katol. dáti ráčil.

Zprávydiecésní. k pramenání jsou:p. Václav Tejkl, děkan v Kyšperkua p. Václav
Hlavsa, farář v Rokytnici, jmenování vikariátními
sekretáři; p. Alois Chaloupka, farář v Chlebích,
bisk. notářem; p. Václ. Petřík, farář v Kovanicích,

p Jan Bonaventura, farář v Oamyslovicích a p.ácl. Dvořáček, farář v Kostelní Lhotě obdrželi
Expositoriumcanonicale. Ustanoven jest: p.
Václ. Bartoš, koop. v Kuklenách, za faráře do
Zdechovic, p. Al. Culka, administrator Zdecho-'
vický, za koop. do Dolní Krupé, p. Frant. Horák,
koop. D. Krapský, za koop. do Kuklen, p. Vino.
Mencl, kaplan, za administrátora v Žamberku, p.
Václ. Veselík, koop. Klášterecký, za kaplana do
Žamberka, p. Frant. Kraus, kaplan Sloupnický, za
admin. do Kuklen.

Ku konkursu farnímu re dnech 21.,
22. a 23. dubna t.r se přihlásili : pp. Váci. Bek,

kan v Dolním Újezdě, Fr. Domaf, katechetav Náchodě, K. Falta, apiritual v České Skalici.

Frant. Fiogel kapl. v Sejfich, Frant. Hendrych,kaplan v Mesříčí,Fr. Knap, kapl. v Poličce, V.
Kouba, koop. v Nové Vai, Fr. Kuhn, kaplan
v Kopidlně, Jan Lasák, katecheta v Poličce, Fr.
Pospíšil, kaplan v Jesenici, Fr. Prokůpek, kate
cheta v Pardubicích, Fr. Radimský, kaplan na
Veliši, Va. Sladomel, admin, ve Slaiiné, Engelů.
Stejskal, kaplan Č. Verneřovický, Anf.
kaplan Jilemnický. Jan Zirm, kaplan v Lanškroně ;
ku konkursu katechetickému: pp. A. Hartl, kate
cbeta v Jičíně, V. Martinek, katecheta ve Dvoře
Králové, D.Orel, vicerektor v Boromaeu, V. Paw
kert, kaplan v Čermné.

Biskupská residence bade letos
vena. Protože střechy po moohá desítiletí se ne
opravovaly, utrpělo krytí i krovy residence tak,
že buď musí býti úplně sneseny, anebo aspoň
důkladně opraveny. Nové střechy budou pokryty
břidlicí s bohatou klempířskou| ornamentikou,

Rskoastrakceveškeré zadánypanu architektu
Viktora Weinhengkstorvi.
| Rozbíjení a terrorisování schůzi pro

vosovali páni socialisté o avátcích velikonočních
ve velkém v Králové Hradci, v Praze a v před
městích, v Kolíně, v Táboře atd, Inn, budou če
tužit, láteřit a vybrožovat,pokud ai to bobři rol
nici a živnostníci dají líbit. A% tobo budou míti |
řádní občané dost, pak snad rudočervení 50

pruhovaná trika. V Praze již prolita krev.

Předměstí konala valnou hromadu za hojného
účastenství.Obšírnouspráva přinesemepříšé.

m

Slavnostnívečer.Napamátku900letéhe
jubilea sv. Vojtěcha pořádá jednota katolických
tovaryšůslavnostnívečer vneděli dne 25. t m.
s tímto p m: 1.) Proslov. 2.) Slavnostní
řeč. 3.) Andělé života. Veršovanýobraz ze života
v 1 jednání. Začátek o půl 8. hodině večer. Hosté
jsou vítáni.

Druhé období vHradci Král
zabájeno bude u c. k. krajského soudu dne 17.
května. Za hlavní porotce vylosováni pánové: Če
pelka Josef, rolník ve Všelibech, blář Petr,
správce v Halbštadté, Záruba Albin, rolník v Lib
nátově, Bergmann Hub., řezník v Králikách, Jánský
J., rolník v Bělči, Černý Jan, rolník v Čibusi,
Fipger St., obchodník ve Dvoře Králové, Kudr
natsch Aug., rolník v Dubenci, Jirásek Ant., ob
chodník a obecní starosta v Hronově, Můller Fr.,
rolník v Lipí, Lokvene Váci., mlynář v Náchodě,
Havlík Frant, rolník astarosta obce ve Zbečoíku,
Vaníček Fr., rolník v-Babicích, Kučera Václav,
rolník v Dobřenicích, Novotný Jos., rolník v Lo
dině, Černý Jos., rolník v Radostově. Petr Jos.,
rolník v Rosmicích, Matys Jose., rolaík v Dolsku,
Soumar Ad., obchodník v Olešnici, itoleček Joa.,
rolník v Chlistově, Piolé J. P., obchodník v Nov.

Městě n. M., Kohn Ig., jednatel ve Droře Král.,
Lbotský A., obchodník v Ohnišové, Preelík Fr.,
rolník v Hlíném, Vyskočil Ad., mlynář v Městci,

JánskýJ., sládekejné LelekAd.,mlynářa rolník ve Žďáře, ěk Josef, rolník v Dlouhé
Vsi, Vaníček Al., rolník a hostinský v Lípovce,
Bartoš Vác., rolník v Slemeně, Neuman Fr., rolník
v Rokytnici Dolní, Krčn Boh., kramář v Něme
cké Rybné, Čamr V., hostinský v Jabloném, Opits
J., bostinský v Teplici, Kasper Jan, správce vel
kostatku ve Skalách. Za náhradní porotce byli
vylosování tito pánové: Červený Stanislav továr
ník, Česák H., řezník, Ganz S., obchodník, Chra
dimský Frant., obchodník, Juliš Ant., pekař. Mel
zer Jos., měst. stavitel, Skuberský K., majitel
skladu nábytku, Stein Gustav, obchodník, Zebiš
Josef, hostinský, vesměs z Hradce ové.

Zvýšení daní o nových 42 milionů,
tof velikonočnídárek rakouským poplatníkům. Daň
s líhu, která szkaždého bektolitra dosud 86 sla

tých o prjšena bede v Rakouska o 16 zi.,bude tedy ém litru líhn obnášeti daň 50
krejcarůmisto vadních35kr. Dosudvynášela
daň s líhu 33 sl,
Tospočten na 47

sasbě 50 zl. jest její výnos
sl., bude tedy zvýšení obná

šel 14 mil. Daň z piva, která teď 167 kr per
hektolitr a sacharometrový stapeň obnášela, zvýší
se na 26 kr., o 50 procent. Z hektolitru
1Ostapňového piva obnášeti bude nyní daň 250 kr.
místo. posavadních 1 zl 67 kr. Až dosud vynášela
daň z piva 36 milionů, při sazbě 25 kr: sz ka
ždého stupně počítá se její výnos na 54 milionů,
tedy o 18 milionů «l. více. Daň s cukru obaášela
dosud s každého centu 11 sl. a vynášela 38 mi
lionů. Nyní navrhuje uherská vláda zvýšení z 11
zl. na 17 sl., takže by daň z cukru vynášela pří
ště 43 milionů, tedy o 10 milionů zl. více. Ra.

tu by vynášela dokonce přes 45 milionů Novými
daněmi stíženo bude hlavně rakouské poplatnietvo,
neboť v Ubrách se platily s líhu, piva a cukru
přirážky v tom obnosua, o mají býti nyní
daně ty v Rakousku zvýšeny. V Uhrách neplatili
poplatníci ovšem zemské p , které u nás

bnášejí 39 proc. přímých daní. Ze zvýšení cu
orní daně badou míti nyní Uhry veliký prospěch,

protože rakouská vláda nahradí Ubrám zvýšenou
daň z cukru, který byl z Rakouska vyvešzen do
Uher a tam byl spotřebován. Pro země v Cislaj
tanii má býti jaksi útěchou, že finanční ministr
slíbil z výnosu nových daní vrátit asi 10 milionů
zemím. Čechy tím vlastně ničeho nezískaji, pro
tože nejvíce piva a cukru se spotřebuje u nás.

Pensijní fond učitelský. „Školskýobsor“
vycházející v Roudaici pod Řípem přinesl v čísle
ze dne 13, dubna 1897 na sakročení smísta kom
pelentního tuto opravu: Není pravda, že v „tři
cátých letech byl založen fond diecesalní ačitel
ský ku podpoře vdov a sirotků po učitelích“ po
něvadš byl založen již roku 1810. Nemípravda,
še „do toho fondu musel platiti kašdý šenatý

-sěšéel a “ É přistoupil a platil

provda, še „za to dostávala vdova celých 13,
pravím doanácí slatých siříbra roční podpory;“
protože dostávala třeřínufassí. Není pravda, že
(pensijní fond účitelský) „vším ří uči

telům,“ Eobie j3 privatním 
jkBajkal otánce(rakýzo)rozhodla o. k. měilsřerím Buliů. INenípr

sij povatálponěehině ří iis Hanla,

Ajnřek Kanoiníkůdo BU.
aždďěkoroku oné

y| UČITSTTUÁTSKOneštd
Obísy nerozvážíleů

úvětla po

ským akcionářůmapodílníkůmvynášejí 13—40.
Naše české kraje zaplaveny jsou uherským obilím
A moukou, a obé jdo šmahem ma odbyt, kdežto
češtímlynářimasejízaháleta rolaící nemoboace
pvó obilí za slušné oeny odbyti, musí je dárati
obilním handlířům za babku. Chopme Se proto
hesla „Svůj k svému“ prakticky, podporujeme
v městech prodej a u sklizně českých rol
níků. Jako mnohým četným obcím povolil zemský
výbor vybírání poplatku z uberské mouky, podobné
nebude vybírání téhož ani obci královéhradecké
a místům okolním odepřeno. Živnostníci městští
nebudou míti s takových poplatků škody, neboť
rolníci dají jim více utršit, pak-li ee lepších cen
za své obilí domobou. Městské pokladny zavede
ním poplatků z uberské mouky a s jiných potra
vin takó ziskají.

Poslali je šupem za hranice. Rakoaští
Němci, liberálové, nacionslové a Schěnererovci
fabrikují k vůli jazykovému nařízení xznepobojení
Němců ve velkém. Kdežto liberálové obmezají so
na protesty a manifestace v obvodu Černožlutých
šraňků, chtěli exrytíř Jiří Sohůnerer, exbar
šák Wolf a cxcakrář [ro přenesti vouřisa hranice
tíše německé. Chtéli pobouřit Germány v Drá
žďanech, avšak protože se jich sešlo málo, tedy
chtěli si zademonstrovak v lázních Elsterských.

Zhromátdění opak se Spořadepod jm leZ té příčiny a že nebyli u
šaíky Hše němooké, zakázala saská vláda schůsi.
Protože utlačování rakouští Prušáci po svóm zvyku
posté nadávali, tedy je četníci z rajchu prostě
Sobrali a poslali je šupem za hramice do Čech.
Sohěnerer, Iro a Wolf, kterého volili také Čechové
mají pro tuto blamáž ukrutnou zlost a ostadu.

Hos y spolekpro okoli Hradce
Králové pořádá valnou zi v neděli dne 3.
květnao 2.hod.odp.vhostincipanaJ.Sme
tany ve Svobod. Hamrech. O nové dáni z příj

itel hosp. školy v Kaklenách pm4 pojedná

A. Můller. Učiteltéže školy pe Ce Havelka promlaví o prostředcích proti úpadku stavu
rolaického

Intalligentni dorost . Vtemích
šeských máme 475089 rolníků. V r. 1894—96
navštěvovalo vyšší hospodářské školy 186 žáků,
z nich pouze 0% věnovalo se správě vlastního
hospodářatví, za to 116 člo do služeb velkostat
kářských. Na rolnických a zimních hosp. úkolách

bn přes 500 žáků, avšak | ztěsh valná částedá výživu na velkostatcích a v povolání jizém.
Odborně vzdělaných rolníků jest tedy v zemích
českých poměrač málo. Nepfiznivý tento poměr 8e
odčiňuje ovšem z části tím, že rolnictví Se vénuje
také moobo žáků, kteří navštěvovali středaí školy
a kteří pak soakroměse vzdělávají četboe dobrých
hospodářekých spisů. Naši rolníci by činili dobře,
kdyby do hospodářských schůzí brali s soboa své
syny, nastávající to hospodáře, kteří by s před
nesených rad a potynů můohé si zapamatovali a
tak dalšímu sebevzdělávání pobídnuti byli.

Pivovar v Kuklenách stane se tedypře
ce skatkem. V mimořádné valné hromadě dne 4.
dubna 1894 usneseno zvýšiti akciový kapitál se
200.000 na 300.000 zlatých. Akcie znějí na 200
zl. Při upisování složí se ihned 10 proc. a IĎ.
května t r. 16 proc., ostatní splátky do konce
prosinee t. r. ve Ibůtách eprávní radou ustanove
ných. Lbůta k upisování končí dnem 830. dubna
t. r. a přihlášky s náležitou hotovostí přijímají i
uvěrní banka v Kolíně a její filiálka v Praze,
Záložní ústav v Hradci Králové, Občanská zálož
na v Chrudimi a dr. Jan Ryba, advokát v Králo
-vé Hradci Předsedoa prvního akciového pivovaru
a sladovny v Kuklenách jest pan Josef Lon čný,
statkář v Říbska a p. Hynek Srdinko, statkář
ve Svobodných Dvorech. Firma Novák a Jahn
podala rozpočet na 252.865 zl. a firma zdejší
Měrky, Bromovský a Schols na 244500 zlatých.
Za tento penís ize ovéem postaviti jen malý pi
vovar na výrobu asi 10.000 hektolitrů. — V N y m
burce se usuesli postavit nový pivovara slador
nu za 176.000 1l. — Nám se zamlouvá více sří
zení větších pivovárů, neboť čím větší,
tim menší režie a tím větší výdělek. Tim nech
ceme arciť říci, že by eenší pivovar prospivati
nemohl. V nedaleké Litovli na Moravé prospívá
na př. rolnický akciový pivovar znameaitě a pivo
březnák i obyčejné předčí daleko píva s okolnich
měšťanských pivovarů v Litovli, Uačověa Olomon
ci pak z židovakého velkého pivovaru v Haňovi
cích, ano litovelské rolnické piro chotná „vě

lzeňské pivo v tamních hostincích. Rolaiči nEitorelska postarali se ovšem také o to, aby
skali za akcionáře majitelé hostinců, starosty a
nevátenější rolníky na Litovelsku, Uočováku, Mo
helnicku. Konicku,Šternbereka, Olomoucku 4 Je
vičska Široký krah stálých odběratelů pívajest
nejlepší zárakou prospívání pivovaru v badoacno
sti. Zdá se, že pro kuklenský pivovar neredla ta
dosti čilá agitace. — Pro našo čtenáře bade aší
zajímavý první rozpočet českého akciového pivovaru
na Visebradech a v Čes. Budějovicích. NaVino
hradech zněl původní“rozpočet na 250.000 sl.,
v Budějovicích na 315.000 al. (60.000 zl. na se
dy, 155.000 zl. na stroje, 100000 sl. najstavbu).
Posději usneseno rosmmožiti akciový Lapitál na
450.000, 600.000 zl. a stál konečně badějovický
akciový pívovar téměř oatý -1,000.000£i. Výroba



dostoupiia bned v rece ma 51.200
ktolitrů výtečného které těší se vdlké

též v Prase (38 hostinců),voVídni,ve
semích rakodských,v Běmecku, v Egyptě

a jeložseposlaltakévagonsa J. V.císařema
císařovnou ma kap sv. Martina v jižní Frangčii.
V akciorém českobadějovickém pivoratu vaří se
dle potřeby dvě až tří várky kašdá po 100 he
ktolitrech denně. — Jak z rozpočtu viděti, nepo
mýšlejí naši rubmícína stavbu tak velkého pivo
varu, mají však na zřeteli, aby pivovar vystaven
byl táh, aby dle potřeby výrobu mohl až zdvoj
násobiti. Třeba ovšem s naprostou jistotou očeká
veti, Že jako všady, i v Kuklenách původní roz
počet WBznačně překročí, takže dříve nebo po
zději nadejde potřeba akciový kapitál zvýšiti. V
rozpočtech se jmenovitě na sady, kádě krasné a
transportní soudky málo započítává, aby se od
stavby mikdo neodstrašil. Obyčejně se také úplně
zapomíná na provozovací a obchodní kapitál Zá.
soby se musí zakupovat předem. dále pivo je 3
až 4 měsíce na spilkách a ve sklepích nežli se
vystaví do prodeje, Často se prodává na úvěr a
tu třeba míti dosti těch drobných. Obchodní ks
pitál bývá lépe opatřit akciovým kapitálem než-li
draššín: úvěrem. "Páni zařizovatelé neuznali za
vbodné širší veřejnost se všemi opatřeními obe
snámiti; doufojmeovšak, še na to všecko neza
pomněli a je rolníci v dobé nedlouhé budou si
moci říci:

- Nepijse sedláče : | Vybání trampotyn plv 46.8 nbobéhlavy,9
všdyt 0n0 do duši“ *vešelých myšlemek
útěchu vlívá, „. přihání davy.

Do duše útěcha, > Napij se, zazpívej
do tepen sílu, ©©boze všech vzdechů,

T do rukor nezdolnont| vesele, vesele
a lásku k dílu. “ jako syn „Ď

ti židi Gi, 8 DiWiž 60 „antise
mitské „N. L“ ještě nedávno chlobily, jsou če
skéme márodu ma škoda anikoli na prospěch. Tak
v Prase JUC. Jacob Soharf je ve stykuse so
eialisty, žid Berner, fedrovaný olomouckými po
krokáři prohlásil se psoti našemu státnímu právu
a vídeňský žid Kareis, jehož volbu prosadili Če

proti Legrovci antisenritskému, ačkoli elí
» že nevstoupí do žádného klubu liberálů, -el

mezi nejsuřivější ústávaky. Vídeňský „Slovan“ píše

č oNamse zdá, že poslanec Kareig dodršíhům stejně také ostatní aliby. -Ale dobře tak.
Aspoň Čechové v Leopoldově vidí, že nesmějí vě

an, takovému šidu, klerý se jim vydává sa
Osobní. PanaMUDr.Josef Kadaník, lé

'seňský lékat v Malých Svatoňovicích, vrátil se se
studijní cesty a uvázal se v řízení vodolóčitelského
Ústavu a
sosa od 15. května do 16. aúří.

Dozvuky ku skandálnímu kousku tři
"trhosvinenských mudrod. Jakse námzTrh.
Svinů aděluje, podal bývalý člen Sokola tamního,
Ferd. Pišingr, jenš z jednoty té byl vyloučen
proto, že dopusti! se zrady ns českém národě, ža
blobu na výbor, jelikož cítí se prý vyloučením čím
poškozeným. Za právního svého zástupce vzal si
Pišiogr budějovického žida dra Weila, tedy jed
noho z nejhorších nepřátel Čechů budějovických.
Druhého výtečníka Antoniua Pilbauera, který volil
proti Čechu dr, Zátkovi Němce Arnošt: Herbsta
za říšského posglaoce,zvolili si trhosvinenětí ševci
za starostu společenstva obuvníků. — Opravdu,
ten moderní radikalismus nám vychoval prapodivné
„Čecháčky“.

, Beal se zavřít. Dne 18. t. m. večer přišel na
polic. strážnici "8letý Jan Samek z Bělovseu Náchoda
a žádal, aby byl dán na noc na kropáčka, poněradě
veškeré peníze, ješ měl, propil a nyní nezbylo mu na
nocleh. — Dne 15. t. m. nalezen byl Jos. Palička
z Veliše u Jičína za kořalnou Fránklovou ležící na
semi s rosbitým obličejem a aspítý na mol. Policie
musila jej nechat odvésti do obecního vězení. Zpitým
lidem by v židovských kořalnách neměli nalévati.

-„ Ppodával bety. Dne 18. t. m. nabízel u vete
šníka Balbina as i8letý mladík « páry nových perek
ke koupi. Policie jej sebrala a dala at. návladniotví
do vazby vyšetřovací. Zatčený udal, že jmenuje sa V.
Vejman, že je s Náchoda a boty prý si sám udělal
v Policiu mistra Šibíže. Po druhé udal, že boty našel.
Vyšetřováním ujištěno, še © Polici podebný mladík

Bepracoval. v ,

Zvěsti zvýchodních Čech.
, , Na zachování kunětických historických

mátek ráčili dále věnovati: P. T. Sv.-Václavská Zá

Jožna v Praze, Musejní Spolek Pardubický a sl. RosaBayrova ee Spol. na Kr. Vinohradechpo 10 si. Slečna
Marie Bartáková "xBeneddva 4 zl. Marie Němotva

pBébu aJos. Albrecht voskář v Chotěboři po 1,sl.Šem vroucí Zaplať Pán Bůh! —Na restauraci se.jiš

Brpna4.F. nleDěloKotovprosl za další příspáskysrpna t.r.v 0 o, p za další přís
Václav Kadrna, farář v Kuněticíeh. > pěvky
-. "B údolí dořkí Metuje. V jetdnonastátků u nás
sloužila děvečka rarůsta neúbledného, která přece
Balesia milence. Známost její n bes následků
a hospodář propustil proto služku ze alužby. Teto,

R ode všech opuštěná, bloudila podél břehů Mo© v jednoduchém odůva ma sychravého a mrazivé“
-ho počasí jako vtělené neštěstí. Nedaleko mohutného
dubu, Který po staletí zdobil lační krájňm a za po

-pední bouřestradnýmiblenisem- zostřišíšnbyl,
=. ©-« +00b era —

strávila pobloudilá elnáka za třeskutého mrazu dvě
noci a v mojvětším zoufalství pak skočila do hluboké
tůně. Kéž naleznesoudce milostivého!

Z rvených Peček. Křestanako-katolický
vadělávací porující spolek „Svornost“ komati
bude v neděli 25. dubna t. r. o 4. h. odp. měsíční

spolkovou schůzi v měgtaoeti spolkové v zámeckémhostinci. Program : 1 Čtení protokoluminulé schůse.
2.Přednáškaopředmětu„Zkušenostinabyté na ce
stách po cisině v Německu a na Busi“ pana Josefa
Damka ředitele z Prahy. 3. Sdělení spolkovýchspráv.
4. Placení měsíčních příspěvků a přihlašování se no
vých" členů. 6. Volné návrhy.

Z Přelouče. Vzdělávací křesťansko-katol. Boc.
spolek „Svornost“ v Přelouči pořádáv neděli dne
26. dubna 1897 v hostinci „u krále Otakara“ v Pře
louči divadelní představení: „Sokyně“, původní obraz
ze života v pěti odděleních od F. Andrlíka. Začátek
určitěo půl 8. hodině večer. Vstupné: sedadlo 1. tř.
40 kr., 3. tř. 90 kr., místo k pro člena 10 kr.,
pro nečlena 16 kr. Téhoš dne o 3. hod. odpol. v míst
nosti spolkové měsíční schůze členská: 1. Formalie.
2. Časové thema v rozhovor uvede p. knihovník. 3.
Včelař na jaře. Praktické pokyny od p. t. p. Balcara,
katechety. 4. Volné návrhy.

Divadla a zábavy. Křesť. katol. vrdělá
vael podporující spolek „Svoraost“ se sídlem v
Červených Pečkách pořádá v neděli dne 25. dubna
1897 v zámeckém hostinci © Červených Pečkách
divadeluí představení. 1. „Lord Česnek.“ Fraška o
jednom jednání od E. Z. 2. Kriminálník. Fraška
o jednom jednání. Vzdělal E. Z. 3. „Následky prv

| bího manželství.“ Fraška o l jedaání. Dle fran
| couzského od J. Kůibulu. Začátek o 8. hod. Vstup

Dému meze se nekladou. Čistý výnos věnován

epolkové pokladně. Po divadle volná zábava. —v. Josefaká jednota katol. jinochůa mužův Pro
JŠeeči pořádá v neděli dne 25. dubma po valné

bromadě divadelní představení: „Růže Lužanská“
| aneb „Kletba a pvžebnání.“ Činobra ve 4 jedná
Jj úloh, spracovál JanAlfred Hrouzek. Na to: „Stu

dentský kousek“ čili „čtyři boty a dva podpadky.“
Dramatický žert o jednání. Napsal Jiřík Řecký.
Začátek přesně o půl 8. hodině. Vstupné oby
čejné. Školní děti přístapu nemají. — Sv.Josefská
jednota v Ústín. Orl. pořádá v neděli dne 26.
dubna t. r. na oslavu 900-leté památky sy. Voj
těcha Slavnostní večer s následovním programem:
A. Oavertura.2; „Molitba“, čtyrhlasýsbor od J.
V. 3. Přednáška:„sv.Vojtěch,dobajehoa naše.“
(Ftednese dp. Vá-|. Trojan, kaplan.) 4. Směs ná
rodních plemí. 5. „Za svůj národ prosím Pane.
(Báseň od Jar. Tichýho přednese p. Rob. Andres.)
6. Hadba. 7. „Okamžení“. Čtyrblasný sbor od V.
T. 8. Hedba 9. „Zaži a tertví mapželé.“ Sensa
čaí veselohrá o 2 jednáních. Upravil J. M. P. 10.
Hudba. 11. Zpěv čtyrhlasný. Místnost spolková.
Začátek o 8. hod. večer. Vstupné obyčejné. Lístky
Ise dostati v obchodě p. Linharta na náměstí.

Ze. soudní síně.
Čtenářům naším je známo, jak sprostě a lšivě

by! nejdůstojnější biskup náš napaden v „Osvětě li
da“, jek tam potupen byl posvátný obřad katolické
círke a jak trhanským spůsobem bylo zhanobeno ka
tolické duchovenatvo, které se pohřba vysokomýtského

urkmistra Tůmy bylo súčastnilo, usnávajíc jeho ve
iké zásluhy o VysokéMýto a okolní kraj. Redaktor,

„Osvěty lidu“, který potupný článek byl areřejnil,byl sice prážskou porotou, v které zasedali 3 židé a

3„Pro oahanté osvobobezen, ale za to byly kontiskovány„Katolické Listy“ a „Hlas Národa“ které zmíněný
hanopis, při veřejném o'ním -přelíčení čtený byly

otiskly. Odpovědnýredaktor „Katolických Listů“, pan
Josef Kratochvila soudnízpravodaj p. Gustav Toožil,
který článek kofiskovaný psal, octly se v úterý proto
před pražským čtyřčlenným senátem. Obžalobu hájil

státní zástupce p.Kuttelwascher, obžalované hájil p.
dr. Julius Nejedlý, advokát v Praze. Líčení bylo ve
řejné —

Obhájce namítal nepříslašnost soudu vzhledem
k věci tiskové, kteráš náleží před porotu, soud však
ve smyslu žaloby problásil se kompetentním. K věci

samé hájil se obžalovaný zodpovědný redaktor p. Ára
tochvíl, prohlašuje, že se cítí naprosto nevinným.
Zpráva četl ve:spécbu. jen sběšně
o půl 11. hod. dopol. ačíslo (byl
jíti v poledne. Slyče,še Jíčení jest veřejné, spolehl se
na to a dal zprávu do tivku, nemaje ani tušení, že
tím snad páše něco trestného. V referátu tom ostatně
se odsuzoval onen útok na biskupa Brynycha, chyběl
tedy veškerý úmysl, jak se při katolickém listě samo
seboa rosumí, rozšiřovati amad urážlivé výroky 0 bí
'skupu“ Brynychovi. Obžalovaný boukašuje' ňa konec
k tomu, že byl pisatel původního článku porotou
osvobozen a dokládá, že tím spíše očekává, že také
on a jeko epolnobžalovaný kolega budou žaloby
uproštěni.

Drahý obžalovaný žarnalista p Toušil cítí serovněž úplně nevínným, poukazujek tomu, že byla
žaloba i se závadným člénkem tena v přítomnosti
160 osob a že sám chef státního zastupitelstva, jenž
žalobu zastával, neučinil návrh na tajnost líčení, ba
ani ne za vyloučení veřejnosti při jednotlivých částech
žaloby a líčení. Proto nemoblo obžalovanému napad
nouti, že uveřejněním části žaloby páše něco trestného.
Obžalovaný praví, še již rodičové jeho byli snáktní

s nedůstojnějším p. biskupem Brynrchen a že jišs toho ohledu chtěl o věci na podrobný referát.
Tím, še hlavní faktor neus sa potřebné, aby se
ličení konale fajně, byl obžalovaný uveden. v omyl.
1 Státní zástapce p. Kuttelwaschet připustil, že

obšalovaní neměli v-úmyslu „uveřejměpíčlánku ndp.
biskupa Brynycha urášet, přes to však setrval na ša
lobě a šádal za odsouzení obou obžalovaných. |
17 Na to dáno sloro df. Nejedlému, jeně povstal

+

a sa hlubokého ticha v soudní síni při tom panujícího
pronesl hluboce procítěnou, velice vřelou řeč obhajo
vací, která všem přítomným imponovals. Úbbájce dr.
Nejedlý končil dupliku svoji slovy: „Ten, kdoč tak
těžkých urášek dopustil se na nejdůstojnějším a šle
chetném duchovním i královéhradeckém, byl
obžaloby sproštěn. Nemohl bych si ani jako člověk,
ani jako právník pomysliti, jak vyjímati by se mohly
vedle sebe rozsudky, když by v jednom ten, kdo se
takového těžkého ublížení na cti dopustil, vyšel zcela
bez trestu, ten pak, kdož napadaného duchovního pa
stýře v ochranu vsal, státním orgánům soublas vy
slovil, jenš ujal se cti napadaného, vznešeného hod
nosty církevního, aby odešel ze soudní síně této —
odsouzen! — Porada soudu trvala neočekávanědlouho.
Po akončené poradě vynesen byl rozsudek, jenž zněl
asi v tato slova:

Pan Josef Kratochvíl sprošťuje se s obžaloby
pro přečin$ 24. tisk. zák na něj vznešené, kterébož
se dopustiti měl dle žaloby reprodukováním míst

:„čánka zabaveného a sprošťuje se také od náhrady
Gustav Toušil jest však přestupku toho vinen,

dopustiv se ho tím, že v referát svůj pojal a vytisk
nouti dal místa z článku konfiskovaného, ač mu kon
fiskace povědoma byla, a odsuzuje se k peněžité po
kotě 15 zl. a k náhradě útrat.

Další rozšiřování čísla 46. „Katol. Listů“ ze
dne 16. února 1897 ee zakazuje, zničení konfiskova
ných exemplářů nařizuje a po vejití rozsudku v moc
práva se provede. V důvodech se praví:

Okownosti faktické jsou vesměs doznány a pro
kázány. Článek Josefa Hevery hned v prvém čísle
„Osvěty Lidu“ byl konfiskován. Konfiskace byla pro
hlášena o bylo o konfiskaci té i v žalobě proti Heve
rovi náležitá amínka učiněna. Bylo protož red. Tou
žilovi známo, že jde o článek konfiakovaný, jehož ani
celek, ani část reprodukována býti nesmí, ať se děje
reprodakování již ve amyslu jakémkoltv, třeba i v tom
nejšlechetnějším.

Omyl by jenom tenkráte ve váhu mohl spadati,

R se byl udál ve věci hlavní, še by se totiž panoužil mýlil v tom zdali bylo ono číslo
Oevěty Lida“ konfiskováno čili nic. Jinak jest repro

dakce článku, o němě se ví, že kenfiakován jest, de
liktem ve smyslu uvedeného zákona.

Naproti tomu sprošťuje se pan redaktor Josef
Kratochvíl s obžaloby právě proto, že u něho není
sjištěno, že by byl věděl, že číslo 1. „Osvěty Lidu“
skutečně konfiskováno bylo. V omylu svém utvrsen
byl sdělením, že líčení bylo veřejné atd., pročež ne
bylo lze jej se stanoviska sabjektivního vinným uznati.

Po pronešení rozsudku tohoto ohlásil p. dr.
Nejedlý ihned jménem klienta svého pana redak.
GustavaToužilastíšnost smateční k nejvyššímu
dvoru soudnímu.

Takž shledáme ce se zajímavou záležitostí touto
ještě u nejvyššího tribanála trestního ve Vídni.k————————————————o ho ů

| "Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 17. dabna 1897. 1 hl.

pšenice zl. 5.76 až 6.80, žito sl. 5.-— až 6.25, ječmen
z). 4:25 až 4-55. oves zl. 3-—až 3.80, proso 2. 5—
0—. vikve «l. 5.——až 5690, brách zl. 9.- aš 000.
čočkasl. —.—sž —"—,jáhly zl. 9.— až —0—, krup sl.
84-—až 21-—, bramborá ul. 250 až 260, jstelového se
mínka červeného zl. —' - až —-—, jetelového ©semínka
bílého sl. —-— aš ——, jetelového semínka švédského sl.
—— aš —-—,mák sl. 16-— až ——, olejky sl. ——.

V Králové Dvoře n. L. dne 17. dubna 1897
pšenice 6.105.10, žit? 58-00—5-10, ječmen 4-30—470,
oves 290—810, hrách 8.—9-—, čočka 11:V0—13'00,
vikov 6-70——720,jábly 8-—16.60, kroupy 8.——12—,
brambory 2-20— 3-40, vejce (kopa) 1-40—1:60, máslo
1.20 - 1.40, tvaroh 12—14, maso hovězí 64 kr., maso
telecí 60 kr., maso vepřové 72 kr., inaso skopové 60 kr.,
seno 3.—3.50, sláma 1-40 —1-60.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.

Dilny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24
Sochu Panny Marie Lourdské u Vás

objednapobuobdrteli jsme dne 23. t. m. úplně
peporušánou. Konám milou povinnost vyslovuje
Vám nejsrdečnější díky za v každém obledu ve
člivé provedení. Socha ta jest okrasou našeho ko
stela a došla všeobecné pochvaly. Neopomenu Vaší
dílnu důstojným svým pánům Aapolubratrům odpo
ručiti co nejvřeleji. V uejdokonalejší úctě

Ferd. Kutscher, farář.
Marsohendorf dne 27. pros. 1495.

Přijme se malý chlapec.
| na učení vlasenkářskéa holičské u Václava Šafránka
| v Hradci Králové, Malé náměstí číslo 4.

Růžea květiny, | Šukn ň"Bůžové stromky od 35—40

(vlněné
kr. Nízké zimní šlechtěnce
10 až 20 kr. Camy pelar.

[ gonie, fuchsie, oořensy be
pie 6—10 kr. za kus.

ty plnokvětonosné

100k.p Macelky,za G5 kr.mněnky, mikrásy a
bonpsty sa 3 sl. 100 k prodává
'Kobercové rostliny všech
„barev1aš 4 sl. a 100k. Karel Švanda,

Bozličné květiny kus 20 tkadlecaž 30 kr.má na prodej | í
Sám zahrada vLib- vwBorovnici
dně. yo. ba Moravě. (75)m M Sa

a"
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Bed. Čapek,
majitel o. k. výs. zá
vodu pro stavbu varhan

Varhany

harmonia,|" "=="
doporučoje 00

ku stavbě nových varhan jakož
i veškerým opravám.

Harmonia nejvyššími cenami vyznamenaná
silného a velmi příjemného hlasu.

Jednoharmonium ve spojení varhan
vyznamenanév Praze státní medailií

čestným diplomem. 14

Wap“ Odprodá se levně: 4 hry manual,
2 hry pedal, 1 hra cínových píšťal, i bez

varhan pouze co pedálové harmonium.

gap“ Zlaté a stříbrné klenoty! “©e

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a stříbraík, |

příisežný soudní znaleo a odhadoet:6816-6809Gun.6.0064.006

v Hradci Králové
(sv.-Jánské náměstí číslo 77.)

ŠÍ doporučuje ctěnému obecenstvu hojně záso
ží bený sklad klenotů, slatých, stříbrných a
ŽÍ pravých českých granátových šperků, stříbrné
ZÍ stolní náčiní s nového a čínského atříbra,
aj ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
*[ brné hodinky I. jakosti ; dále pendlové hodi
*Í ny a budíky různých druhů se zárukou 1—
ží 8 roků za ceny levnější než všude jinde.

Veškeré zboží je úředně zkoušeno a začeno.

31 Objedná rá Hjímají a zh
: Des vojkeréBprávky"hodinek se u- há

Vše za levné ceny. (18)
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

natěrač
v Ohrudmi,

nabízi veškeré práce sta- *
vební do odboru svého
spadající.

„Věrná imitace| všech
dřev a mramoru; nátěr
nábytka, železných kon-|
strukcí a facad.

4 Ojsluta solidní 06 sárukou.

„ Ceny levné.

000000004

ě Ludvik Nejedlý,
Kdekorační malíř

v. Novém.Bydžově ..
dříve v Hr del Králové

odporučuje svůj atelier k provedení všech de

koratirních,—-©©© a

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchéhoaš do
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné,jakož i olejomalby..naplátněa ma
luji obrasynové. : -1.9

Návrhy ve slohu, stavby kostelase na „
požádáúť ochotně vypracují a znspočty předloží.

+9099+

229949.0PPCOIL:

$ý

EJůJEJů

Odborný závod
pro malbu oken

, chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Rozpočty,náčrtky std.
Jakož 1 veškeré rady

odborné zdarma.

Praktické, levné anejtrvanlivější
jsou korkové voskované

KOBERCE,
V nejlepší jakosti máJedině na skladě

V. J. ŠPALEK
v Hradci Králové. (82)

„| KARNRORNNE
Alavšti

od 60kt., výše nabízí

Biskupskáknihtiskérna
v Hradci Králové.

1ARRORVANNE

| Vodolétabnýústa |

a slatinné lázně|

Jan Tuček,
i továrna na stavbu varhan aharmonií i
| v EKutné mHBHoře. i

—e+-Založená roku 1860. © JE
ši Cenníkya prospektynapožádánízdar- 8

| (11) ma a ko. :
GWP-Záruka pětiletá.

ORP-Vlastnívýroba PR

vlněných látek
z čleté ověl viny

doporačujemajární obleky, kaveleky a kostelní
-— sukna —

| IGNÁC STRÁDAL,
| " zásad soukenický © Hampofší.

medailií obobodní komory živnostenské, v Plovdivě otét
. modnilí brams.

: Wzerkyzdarma afraukte.

1001 Osvědčené

| hromosvody!
' Dovoluji si osmámiti P. T. místaím školním

radám s obecním sastupiteletvům, ferním a patro
nátnímúřadůmi pánůmmajitelůmdemáatové
ren, že stavím

laciné a spolehlivé hromosvody.
V té příčině mém dlouholetou prekci a mohu se
vykázati řadou četných vysvědčení jek s našeho
okresu, tak i s jiných míst v Čechách (72)

O četné nabídky žádá

Alois Šank,
mistr klompiřský v Žiželicích n. C.

UD CD DDC BDGGGBDGBG BDGBGOBEDE SE

Pokařskénove
na topení hnědým uhlím

vyrábí
továrna na stroje a alóvárna že'eza

Josefa Horáka
v Lomaleci nad Popelkou.

7 0 -0 0,0, 2 O O O 3 3 O O 2 2

RRRNNRRNNNNNNINNNNA
Wp-Lovné W

sochy kostelní.
Voledůstojným vám kostelů odporučují se

staró avšak zachovalé a velice levné sochy ko
stelní z bývalého kostela v Dohaličkách ku koupí:

5 skupin blav andělských ©. . 020 m. "až 0-85 m.
"+ jednotlivých hlav andělekých 020 m. až 035 m.

Sochy tyto lse si pohlédhouti v sochařském zá
voděpana JOS. KREJČIKA v Praše na LetnéBelcre

Patron.
, hd

., s '
.

L úřadJ. 0, Jana hrabětezHarachůwSiračověp. echanice. |||
. ( 2 : “ V MPatronátníkumiskř: iJU, BřantPanzner.

1 socha Boba otce.. . . .... .... vysoká 1-48m.|
1 , Knsta ee VB
1 „ ow.Jana Kř.) skepina „Křesta“, | *— m.1., o hulubice.) . .. ..... -M
1 „ — Panny Marie Bolestné 7. |, *— m
1., sw.Jana Míláčkáa. .... o, *—m

3svoby andělů . . . . . . ... 0-90 m.

Wp- vyšel "8

Životopis sv. Vojtěcha
na oslavu %Oleté památky jeho mučenické smrti

Doporučujeme tovaryšským jednotám a (far

nových oufim,
nejnovějtích výzkumů, veškerých rosměrů a velí- |
kostí, se silným velebným blasem, kerakterní into-|
uscí, se vsdošnící buželovbu neb poeumatickou, 00
avlaštním bracím stolem i veškerým kombinaóním
zařízením doby nejnovější, důkledné a vkorně pro
vedené sa ceny 00 možná nejlevnější doporučuje

obvalně snámá firma +2

JossfVanický.|
© ak práv. parostrojnítovárněca ver-|

1 Třebechoricích u Hradce Králoré.
Tamtéš k-drstání výtečnádrmoníe. |

americké1ovřepká
© ilesfrované oensíky vsrhan, jakoě iJÍ Dispodeo. sí
. bermonií zdarma ©frenko, |

1. aj oč „0 . | RE
RAADVÁNÉ
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z dko trnyhodbkn
;oláeýnémo důchovenatvu|

©Jvě.socby dřevěné...
u Marii Lourdskoa a Neposkvradné Početí,
ou1m.46em.vysokoačistéprácepoly

Děhromovanésa neuu velmí mírnou (po80 si Jnakézi
js:

Vu£

P

JM

an E VK.
aeonaRe náratk Dá

Ukáskoamohuposloužit m obvu,.

bn
P plnéJonposed

tekutš 'n'ýčlo „Ofonel“. Texuté"mýdto
jes výroků autorit jediné správné k upotřebaní, an pov
ná kýfdla zhusta sádrou apod. plněná jedu, Pro 'dooblení

sdrávě barvy obličeje a Bnýchjemných rukouz tony 90
lldníprostředekzakterý:se:rt.. nenpoiniJilkův zubní prášek „Ozomol.“ Každýsvědomitý
lékař dosvědčí, že prášek a ne pasta neb krém na Čistění

a každý zápach z úst. Krebička so kru
JWkova rubní voda „Ósonol“ia

úst obsahuje jen sflícísoučástky: a jest řučebnícky
nalejší přípravek. Láhev 50 kr.

Jikove žloutková nejnovější
eboru kosmetiky, jsou ze žloutků vyráběná a krášlící pro
středky prvvího stupné. Obyčejná mýdla obsahují vědy ží
raviny, které plef zarudlou a drenou. činí. Proto odporuču
jeme dámám vřele jen Jílkova žloutková, mýdlaí: Kus 15
a $o0 kv.

Jilkév hleutkový krém používá inteligence dém,
které si jemnou pleť bez vrásek až de vysokého věku
zachovati aneb všechny nečistoty pleť, piby, jizvy,. opel
sluace odstraniti chtějí. Jílkov žloutkový krém jest však
nejen pro pleť « ruce nýbrž i výtečný prostředek proti lu
pům, k vypadívání vlasů, činí vlas hobký a lesklý, sílí ko
řen vlasů a podporuje vzrůst, v kterýchž účincích můj

vynález pravou sensaci vzbudil. Jílkův žloutkový krém my
nabredí všechny jinéprostředkypo plet, ruce, vlasy,dlo vyjímajíc a jest tely v upet í nejlacinější. "vet
kbelík el. js.50. Jílkovy výrobky jsou k dostání ve všec
obchodech. Kdežádný sxiad, zasílá továrna přímoa při ob
jednávkéch přes 10.zi. franko, pročet. so Šbjednávky pro
více osob najednou od jí.

I Vlas !Žádejte pro Váš toaletní stůl vý
slovně Jílkovy přípravky a nenechte sisi cisáctý dkvár pod

schování
nejdoko

vlastním prospěchu tak činíte, a no to tu výhodu mátež3 každému Jílkovu preparátu řikéhá, proti které,
mužzaslání se každá rada vod re osmetiky zdarma
obecenstvu udílí. Jílek 104 zásluku, že spracováním žloutků
pro kosmetické přípravky rolnictvu nový odbyt jeho výrobků,
vajec, otavřel a povinností každého je.t tedy továrnu vjejí
snaze, dobře činit podporovati. (55)

Cestující solidní, dobře zavedení páni se přijmou.

„> Garelus Jilek, Těšin, Rak. Slezsko.
Tořáma Ehetelcilo-tech.. výrobků « rbeží voňavnářekého

K jarníme a-s6avebnímu období

doporučuje velectěnémuO" orůj hojně zásobený

t bet hokno
: veškeré druhydlažio, kryóloh pldteh na
ební sdě, korňíny a pilíře, šlaby-do ohlévů

aHa žlábkyk odváděnívod,polnímůstpodzemníkanály,kruhové i vefité, roury
ých rozměrů, sohody, skruže pro studně,

venýře.Ziků ah pomníky, obruby kolhrobů a
bean akoži jinýchzile neuved a do tohotospadajících předmětů: mám stále v hojné zásobě a

výběru na :kladé.
Dálf si dovolujiupozornitina Štěri pro silnice,

šutřiku a písku.
Na požádánízašlu ceníky, jekoř i. rózpočtyzdarma.,

Josef Dršata,
milatrzednický, majitel a vyrábitel oemento

vých a betonových výrobků 46

„vFoděbradech.

JAN. HORÁK
v EYONNOVĚ n. K.

" NM“ nabízí na dobu Jarní Wm

čistě vlněnélátky Hotu
U.

Račíeš učiniti jen malouobjednávku
ne shboužku/

PB Verky a poládánímělufrako, 9
„Děkuje..všem svým milým veledůsto

úfečížným zákazníkům za vzácnou přízeň, a

ya mi i dále důvěrusvou věnovalia slibují vždyvzornou, poctivou obslkhu. (T8) *

raneoně

1

8 žínůdol

=
blob, agát,

>"novinekol..

p Ohnntešapošádáí.

seTej

dulrným
v tislcí' případechs"úepě
: ohem. kvapujícím

obsv ialit
ání„Fimo nero“

*4„Blelko“ ku
ce © posnání se dopad

čajicí.

De s nčení—“před lékař
ských anterit. 

> * Nějydší -vyznamenání
glatá medaijle ns: zutby

nac. „ékárnické výstevě:1806" 9)
ja Akutočnéhoedo

Jerého vína ka posdravení
neb posílení jest zapotřebí,
požádej ve vlastním zájma

—ocenník.—

«“

=

v Praze, 367-1,
velkoobchod s vínem,

c. k. zemským soudem

- (Čechy)

-nápadní drába |

ří

+,

“
„s0v.

“

ž
ěE
š
*

U
URNA,

brněnská, franconz=
ská anglická a bum

polecká koupíme nejlevnějije « (A4)

František Mettal,
velkoobchod sužny v Lo

berci, Vídeňská ul. č.13.
ORP“ P. T. pp. mistrům krej
čovským-zasýlém skvostné a

ei
+.

Již!

E'ěji
bohatévzorníky,"ll

ro Páky© « | boru vinném.

' 2 :

ně
Zahájení

(64). > E
šotěooooooně

Looooseně

| 600000ce |
Nákrěníky asrástěry
v
Ant. Chaloupeoký,

Mech.ov. týr.nákrčníků asásičy
Semily (Čechy).

Jarní novotiny, Prodej
we velikém 1 malém.

„Sensační

pb “2M

oznobenin

od AL toMMA A

šenou drobnou 1klg.
za 30 kr. prodává

Adolf Bernard,
zahradnikve Slaném. (65)

ŮÚÉÉÉAŮŮŮŮAAiAA

důkladné

pracovaný

vlastní výroby, jednotlivé i celé

výbavypro nevěsty
doporučuje (42)

-Josef Uzel,
Praha, Spálená ulice čís. 26.

ojatý

Výrobaa skladnábytku

výběr všeho druhu nábytku.

cenytov

|..(65) v Hradci Králové7 Svatojánské náměstí číslo 87.
an tabulového a -dutého skla, porcelá- [*

nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

-Čenníkya nákresynapožádáníFED

= BETYFLEVUVVTTÁTTETETOOILITTEULNETTTTTEE

| dlálá výslava
půoodních mOtto«vých' moto

rý nejnovějšíkonsirukcepro
plyn a bensin

přes 200 čestných cen a vyzaamenání; již 43.000
motorů se silou víte nežli 190.000 koňských sil

v běhu.

Zástupce:A, ŠEDIVÝ naSmíchově
Kinského třida číslo 321.

Kataý původní motor „Otto“ jest opatřen ochram.
zoámkou, jinak jest nepravý.

ORETDPTYPOPUP TATATA PT TDEOBOKR RLPKO
Vymamsnán na semské jubilejní výstavěv Prase,

r. 3691. a na národopimé výstavé českoslovanské
r. 1895. slatou výstavní medalií.

ANTONÍN SUGHARDA,
sochař a řezbář w Nové Pace

(v Krkonoších)
doporučujese ku zhotovování oltářů, božích
brobů, plasticky provedené, křížové ce

sty, soch s vedřevě i kameni.
Starší práce umělé oeny' majícol,bedlivě

opravuje, pozlaouje a polyohromuje.
Maje pak výrobky vlastní, ze své dílny
pocbýzející poskytuje mimo bedlivou po

sluhu i oeny 00 nejmírnější. 865

Jiagradioké příslrojh
vlastní výroby,veškeré potřeby ku foto

grafov ni v největšímvýběru.by' Novinka:zroadlová ruční komera
zásobní s měněnímdesk bez sáčků.

. Přistroje a potřebypro Roemgenovy X paprsky. M
(40) Optické a techaické přistroje

odporučuje

-TOMÁŠ LOUKOTA,::
první odborný závod v Praze, Ferdinandovi |tř. 27, blíže Pernštýna.

aevně

PNP“Založenoroku 1874.
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To nejnovější
jakož i vobkeré druhy hladkých sukes ku

všem účelům

*
©

+ *
: š

©
o . ©p oooání P a M:
po Micha a ayeraspš V.J.ŠPALEK ž © VPRAZE,
: tovární sklad suken, š a m 044, Štápánokáulice č.87, proti dvorniru'přrdvěru, BE
2 : doporučujeonýjhojně zásoboný: ž
* +
: ©
+ 3
© ©

B sklad. u
(08 nejjednodušího aš de sejslegnataějíího provedení.

Vlastní výroba. 0 Závodzalečen r. 1848.

"nmělé tkalcovství a vlastní vyroba
podšivek (32)

v Hradci Králové.

Ruský salám
nejvýtečnější lahůdka zl. 1-80.

Ruský stepní sýr
pravýneobmezenénýzl. 1.20.

Českoupapriku
zaručené čistou zl. —'g0 vše
za kilo, při s kilo franko.
Překupníkům zvláštní ceny.

Carotuo,Mah, Těšin,
Komportní oddělení.

rujte bratrský průmysl/ORuůů
Přírodní moravská hořká voda

ŠARATICA 62
účinkujepříjemnějía jistají
než všechnyjinéneb vody.
Užívá se jí s prospěchem proti
zácpě,špatnémutrávení slaté

žíle, žloutence, přívalu ně
ně monků aPř váhypopu uě
Nerod o užívánímaláhvi.Na|

prodej vevšechiškářnách,dro

Sáší zpráaobch.min. vodami.B vy podává maj.zřík

a UBr.Pr.VeselyvBrně 

Maliř a

J.BÁRTA
V RYCHNOVÉ N. KN.

Bavlíčkova ulice č. 1917.

ča P. T. kněžst
F SEPO aha úřadůrá ě 

ka pozlacováníná náhrobký
a veškerých potřeb kostelních.

3 Mížmoto příjímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pžeďloží se na požádání.

valeale

če “

jd nl OETÁN nm odSV(d, podporujíSai DAĎE.

vadu v řeči odetraňnje se zdarem| T
apodm bezlékůapřístrojůFR FIBINGER| - -2 Pravá Ge- 3
první český spisovatel a vědátor v Praze, Tábor

*

ská ulice čís. 1826—II. Doba cvičební trvá oby- "

čejně6 neděl a jest již pacientovimožnohned 0 n UV na
Pojprvním oričodí peně mlavií« číst Předsta- Řež:
vení pacienta žádouono.Pacientiobdrží u mne v 1 (r za 20, 40,80, božněceléDn NaA čádáznámka.Dá- a 0,40,60,my cvič dáma. Vysvěd a díkůvzdání w * P.

race.Konsultacebezplatné.Zaodporučeníse dd Sbohod „vínem 2

|- Waritutní,
|jsko:ručníky, čáty, ubru=

, sy>pokrývky na postele,„ homanyatd
v cenách nejlevnějších nabízí

Pe on nana m
névyslovnostiu dítekbořejšíbrožurky,kteréALOIS: SL AM A, Ů fen * ze
zvlášť pro tyto sestavena jest a ku zdraví slouží.
Jen ten, který uoktáním dříve postížem v Práme,Kr,Finohraiy,nárožíPalack.tř.a Skritoryu.

Bvmůže každého vyléčit.Kaa) kdol Vsudech levněji!Cenaikyzdarma..zpěvu nekoktá a ustroje má é,

vyléčenbýti. minvécí je (55) v“ = o m ocet I litr 16 kr.j 800003
o JANSTOUPÁ

PO
aa (a2)/e6y| Najlepšíodporučení.
X6

= (kksoy:i|
v každémAo z Sauna závod- v PRAZE, v áclavskŠ nám.č. 32,

B “ a s doporačnje: | :

% Josof Kieslich v Hradci Král. JS Koberce pohnokyu nhhn kon
5 + AnemezheníHpudrdnoneníníprovtízenoekleLN Ji hambrokýny
By BRD*Dále upozorňují na ovůj volký okladPE JM «dá ] Y látkové,zaokámakéae knilkové,porticy,ne> VÁ al Oni(pán m ora emstálou výstavu "|

jemných obrazů, zroadel, ráraoů, lyšt, soch, křížů avů.
bec všedh do oboruspadajtolol, výrobků.

"K Přašská ulice; vedle „Hotěl Mérkar.“ jk
- — Vetupkaždémuvolný, a

AS 7

MOON

C )
; mm'Boly,vlněnénobplyšové pokrýskyne láška, "

P kr přikrývkyflanelové,valchované1 ze srati vel
0 rýV bloedi, přikrývky cestovní, plaídy, župany,hai do,deštníkypropány,deg.deltěíkyfold.

esnníhysdarmaa franhe.| 36
| | = “

(a C3RY:XG,ANN|T mnounejdůkladnější.|2,9 V/ŇJe oC- j2006C-2
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Rolnicí,provádějtemeliorace|

Důležitost meliorování posemků uznává se
také již v Čechách, ovšem jen místy. V krajinách,
kde provedeny byly bospodářské meliorace, zvýšil
Be zoačně výnos těchto pozemků, ano místy i se
sdvojvásobil. Hospodář sklídil na takovýchto zle
pšěených pozemcích nejen větší úrodu ale byl s to

"na svém statku rozmnožiti též valoě počet svého
dobytka, čímž asvýšil nejen cenu svého hospodář
ského inventáře, ale i roční své příjmy. Dle me
lioračního zákona ze dne 30. června 1884 dostane
melioračaí družstvo říšskou a zemskou podporu
nejméně 40 procent všech nákladů. Při regulacích
stoupá subvence až na 60 procent. Počítáme-li,
še meliorace korce pole stojí dle okolností 15 aš
5O ul., tedy po odečtení 40 procent vládní a zem
ské podpory stála by meliorace 1 korce pozemků

9 až 90 ul. tom mohoa rolníci ještě 5
aš 10 zl. ušetřit, pak-li by k melioračním pracím
použili vlastních potahů a pracovních sil. Nepa
trný meliorační náklad nbradí rolníkům větší
výaoa zlepšených posemků za dvě až čtyři léta.

Avšak i kdyby rolníci sami prováděli 
jace a melioráce, tedv by se jim také vyplatily.
Vždyť náklady meliorací a regulací vzešlé nemusí
saplatit ihned — nebo sa rok, sa dvě léta —ale
třeba za dobu 30—40 let, takže by náklady a0
slepšením pozemků nemusil nésti jeden a týš bo
spodář, ale břemeno by mesi s ním též jeho dědic
a nástupce.

Zemská baaka královetví Českého
byla založena za tím hlavním účelem, aby posky
tovala snadný a laciný úvěz. z meliorační
jest přípustea, jakyile jest ky prokázáno,
že se nákladem ním nebo regulačním tr
vale zvýší výnos kterých pozemků. Zemaki
baoka jest oprávněnaza každou takovou zápůjčku
vydávati své meliorační úpisy, které opatřeny jsou
beze vší podmínky zemskou zárukou.

Stanovy zemské banky uvádějí rozmanité
meliorační účely, na příkiad:

1. sařísení zavodňovací a odvodžovací a
vůbec meliorace polí a luk;

2. úpravy potoků a řek soukromých a zaří
zení ma ochramu břehů proti povodním;.

3. scelování pozemků, a zřízení cest, urče
mých k lepšímu používání rolnického majetku; |

4. zalosňevání a vzdělání i trvalé zárodnění
půdy dosud neplodné; |

b. zřizování, rozáiřováníneb vysušování ryb
níků, vysušování močálů a zřízení všeho toho, co
k podbikům takovým náleží;

©. zřízení a rozšíření hospodářských budov,

jo skladišť obilních, pak bytů pro hospodářskédělnictvo;
7. založení zahrad, ovocných sadů, vínic a

chmelnic;
8. zařízení ma opatření vody pro hospodát

skó a domácí potřeby;
9. zřízení drah soukromých, semědělebví a

lesnímu hospodářství sloužících;
10. zřízení vodních drah, pak mostů, svláště

k dopravě plodin a výrobků lesníeh;
11. zřízení neb zdokonalení průmyslových

závodů, pokud jsou příslušenstvím zemědělských
nemovitostí. ,

Kdežto. však Zemeká banka v ji

ných oborech působnosti své vskvéta(obcím půjčila na př. 42,769-100 sl., vklady u
Zemské banky Číni 31. prosince m. r. 82,729 286
zl., směnek byle u ní v minulém roce eskomplo
váno za 64,415-286 sl.), tedy meliorační zápůjčky
jsou dosud nepatrné, takže v-tomto ohledu zů
stáváme dalekoza sausedním Bavorskám, Sasko.,
Pruskem, ba i Ubrami.

Tak činily meliorační zápůjšky:
Koncem roku 1890 jen al. 54.500

= 4 1891, „988.901
. „+ 1892, . 522685
. « 1898 „ „| 1,185800
. + 2894 „ „ 1,667.680
n » 1895 , „ 2,185.446
, „ 1896., „ | 2,308445

Tedy únroem 8,4U3'005

Pouze aěco přes 8 milionů zlatých činí tedy
za 7 roků meliorační zápůjčky v Čechách. A přece
dle zprávy technické kanceláře zemědělské rad
jest v Čechách k odvodnění asi 656-009 bekta
orné a asi 174000 hektarů luční půdy. Posud
nebylo avi 30000 hektarů meliorováno a zbývá
tudíž meliorovati obrovskou plochu asi 803.000
hektarů. Počítáme-li na hektar náklad mmoliorační
200 zl., objeví se nám úbrnná potřeba 160 mi
lioBů zlatých.

Cifry tyto ukasají, jak jsme v úpravě a

zlepěv nění pozemků za sousedním Německem pou. Tam dělá ovšem stát pro meliorace luk a
rolí nepoměrně více než u nás.

Dle zákona melioraéuíbo z roku 1884 po
skytoval stát rcčně na podniky meliorační ročně
500 000 zl. Jelikož suma tato byla naprostv ne

dostatečnou, 1 byla státní meliorační ročně
600.000 zl. Jelikož suma tato byla naprosto ne
dostatečaou zvýšena byla státní meliorační sub
vence r. 1891 na 750000 zl. a počínaje letošním

jest naprosto nedostatečná. Na království České
nepřipadne z ní více než asi 200000 zl, ročně.
Dá-li země na m>lioraci také200 000 zl., tedy u
nás v Čechách lze ročně meliorovati rolía lak nejvýše
nákladem jedaoho miliona zlatých. My čítámo 83m
ovšem jen ty meliorační podniky, které na státní
a zemskou pomoc počítají.

Hlavně následkem malé přízně státe k me
liorování pozemků lze si vysvětliti, proč obce a
dražstva dosud tak málo o meliorační půjčky u
zemské banky se ucházejí.

Z melioračních zápůjček, ktero zemská banka

družstevní deseta na meliorace jednotlivců třináct.
Oněch deset kontrahovala družstva, která v posled
ních letech vůbec subrencionována byla, totiž
družstvo Mrliny, Výravky, Loučné, Doubravky,
potoka ©Radovesnického, potoka Zlatého, pak
družstvo Trnovo-ujezdské a Zálužanské.

Pokud se týče meliorací nedružstevních, které
se tedy podnikají jednotlivými vlastníky různých
posemností, vyhledávají stanovy baakovní d stateč
nou jistotu bypotekární, jestliže totiž zápůjčka
meliorační s předoházejícími dluby nepřevyšuje
sumu, která vzejde, když se dvěma — v přípa
dech mimořádných k celým třem — Wřstinám
24ti- (při lesích 20ti-) násobného čistého výlěško
katastrálního a k polovici odhadní ceny budov
samostatný užitek poskytujících, připočítá polovice
částky, o kterou dle snaleckého zdání se zvýší
cena bypoteky provedením té které meliorace.
Toto pravidlu, béřeme-li sřetel ktomu, že zemská
banka nesmí se zabývati obchody odvážnými a že
tedy i meliorační zápujčky absolutní jistotou opa
třeny býti mají, lze nazvati liberálním.

Žádosti jednotlivců za povolení melioračních
zápůjček nejsou tak řídké, jako žádostí družetev.

Jazykové nařízení,
(Dokončení.)

$ 11. V občanských právních sporech budiš
protokol o ústním jednání v onom jazyku, ve kterém
jednání konáno, jestliže však obě sporné strany neu
žívají téhož zemského jazyka, v jasyku žalobce veden

G 7). Výpovědi svědků, soudních znalců, kteří k vesní důkazu slyšení jsou, buďtež však v protokolu
zapsány vždy v' onom zemském jasyku, ve kterém
výpovědi své učinili. Totéž platí o přednesu stran a
o prohlášeních jimi podaných při ústním jednání,
pokud protokol není pouhým souvislým vylíčením ob
sasha jich ústních strannických rývodů. Soud má
užívati v ústním jednání při různých zem. jasycích,
jazyka prvního ání, v případě nutnosti obou zem.
ských jazyků. Veškerásoudní problášení buďtež pro
tokolována v onom jazyku, ve kterém soudem pro
nesena, a stela-li se prohlášení v obou jasycích, na
žádost stran v obou zemských jazycích.

$ 13. Zápisy do veřejných knih, (zemských desk,
báňských, pozemkových, vodních, depositních knih
atd.), dále do rejstříků obchodních firem,společen
stevních a jiných veřejných rejstříků, buďtež vyko
nány v jasyku ústní anebo písemné přihlášky, po
případí nálezu, na základě jehož se dějí. V témš ja
zyku budiž připojenáintabulační klausule au dokla
dech. Při vyhotovení výtahů z těchto kniha rejstříků,
budiž zachován jasyk, v jakém zápis vykonán.

18. Při všech zeměpanských pokladnách a
úřadech v království Českém, které s penězi naklá

dají zůstávají v příčině vedení pokladních žurnálů,pokladních výkazů a ostatních pokladních pomůcek,
jichž se užívá od ústředních orgánů k účelům kon
troly nebo k sestavování občasných výkazů, dosavadní
jazykové předpisy v platnosti. Totéž platí v příčině

posta u vnitřní služby a manipulace poštovní a te1 služby a v erárních a průmyslových závo
dech ústřední správě besprostředné podružených, ja
kod i pro vzájemný styk příslušných úřadů a orgánů.
Při nesrárních poštovních úřadech a větším služebním
obvodem budiž šetřeno podpisů tohoto nařísení podle
možnosti.

8 14. Styk úřadů v $ 1. označených se samo
správnými orgány řídí se onou jednací řečí, o níš je
snámo, že jí orgány tyto užívají

8 10. Platnosti služební řeči vojenských úřadů
a četnictva a jich služebních požadavků se nařísení
toto v ničem nedotýká.

16. Toto nařízerí nabývá dnem svého pro
hl platnosti. Týmž dnem pozbývají platnosti
všechna ustanovení dřívějších nařísení, kteráš a před
pisy tohoto nařízení v odporu stojí.

IL Nařízení ministra vnitra, spravedi
nosti, imnancí,obchodu a orby ze dne 5.

dubna 1997 v příčínéjazykové způzebilosti úředníků, ustanovomých při úřa
dech v království kém.

$ 1. Úředníci kteří ustanovení budou ode dne
1. července 1901 při úřadech soudních, úřadech, státní
správy, jakož i při úřadech, podřízených minister
stvům vnitra, financí, obchodua orby zavázáni jsou

prokázati znalost obou zemských jazyků v slověmě. r

P 8 2. Průtas tento budiž proveden buď u přileŠitosti praktické zkoušky pro příslušný elušební odbor
ředepsané, anebo při skoašce, která k tomu zvláště
ude ustanovena, již se úředník nejdéle ve 8 letech

po svém nastoupení služby podrobiti má. Tato zkou
ška může býti prominuta oněm manipulačním úřed
níkům, kdyš růběhem jich zkušební doby jasyková
způsobilost jich prokázána byla.

Bližší ustanovení o sobu těchto zkoušek bu
dou vydánacestou zvláštního nařízení. » Poddůstojní
kům, kteříopatření jsou certifikátem, a do Čech pří

sluší, může vpřípadech zvláštních ohledu hodnýchod ministersva průkas jasykové způsobilosti prominut
býti.

Nehledě k uvedeným nařízením, jiš nynější
doby o to pečováno budiž podle možnosti a přípust
nosti služby, aby v oněch odvětvích státní služby,
pro kteréž nařízení se dne 6. dubna 1897 v příčině

žívání zemských jazyků pří úřadech v království

ském platnost má, jednotlivé úřudy podle skutečnépotřeby obsazovány byly jazyků znalými úředníky.BAR
Socialisté zmařili pokrokářskou

schůzi.

Na poadělí velikonoční svolali pokrokáří redakto“
Hevera z Hradce Králové a p. Červinka ze Stěžer
veřejoou schůzi lídu do sokolovny, v níš bleděli do
býti svým zásadám triumfů; pocbodili však špatně.
Schůzí opanovali socialisté z celého širóho okolí sbu=
bnovaní, kteří ku konci prosadili resolucí, v víž se
vyslovuje souhlas s protistátoprávním problášením s0
cialistických poslanců. Schůze započala k 10. hod.
dop. Red. Hevera přivítal jménem svolavatelů (p. Čer
vinka zůstal opatrně doma) přítomné, načež zvolen
byl sa předsedu občan Janáček, za místopředsedu
obč. Boček, za zapisovatele občané Šmíd a Řehák.
Poslanec Formánek, který jediný ze čtyř pozvaných
poslanců dostavil se do schůze, pojednal stručně o vý
bodách uskatečnění státního práva. Řsčník bylse strany
socialistů stále přerušován neulušnými poznámkami.
Po té promluvil občan Janáček, vytýkaje Mladoče
chům, že lpí stále jen na tom starém historickém
právu, kdežto socialisté jdou prý dále a nehodlají za
Mladočechy tahat z ohně kaštany. Problášení soc. po
slanců je prý vědomé překracováno (I) Nadále útočil
proti „Národním listům“ a vytýkal „našice vlastencům“,
že rvali se při volbách do V. kurie se socialisty o
oblodanou kosť © Red. Hevera pobavil přítomné, jak
později jistý občan podotknul, vyprávěním celého dě
jepisu Čech. Každý prý jen křičí, že chce státoí právo
a neví ani co to je. Z celého dlouhého výkladu mělo
býti nad slunce jasným a každému z přítomných ob
čanů socialistů pochopitelným, Že není přes státní
právo takové, jak myslí si jej pokrokáři. Mesi řečí
bleděl Hevera dosíci přízně socialistů, ale uklouzlo mu
přece několik momentů, za něž dostalo se mu od
těchto, místo vděku a pochvaly, méně lichotivých pro
jevů jako: Obojetník, zrádce, chlebíčkář, banba He
verovi, veu 6 ním atd., atd., provásených řevem a
dupotem k neutiševí. — V provolání k našemu občanstvu
pravili síce páni svolavatelé, še oceňují výsnam a
dosah myšlenkystátoprávní a mají v pamětí histo
rickou bytnosť českého státního práva — ale hned
zase dodávají, že hospodářské i kaltalní přednosti
českého státního práva dávají nám právo, abychom
domáholése tím spíše přiveze ného českéhostát 
ního práva, aby český národ řídsl osudy svésám a
sám a upravoval běh svých osudů paralelně s no
vým, lidovými, myšlenkovými proudy na poli hos
podářském +isocialním. Z těchto slov vysvítá, že páni
svolavatelé našemu Asstorickému státnímu právu dobře
nerozumía že nemají tudíž dosti způsobilosti, aby o něm
poučili české socialisty, kteří pracují vlastě jen do
rukou židovské ačmecké liberální levice a kteří při
svém zapírání českého historického státního práva staví
se také na právo prý přírosené, proti historickému
právu státnímu. Pak-li se staví pokrokáři na stano
visko, že českýnárod má skutečnoupotřebu aby řídil
své osudy sám a sám na sákladé přirosenéhopráva
kmenového, pak musí totéž právo sebeurčení ponecbati
též Čechoněmcům a pak by bylo veta po historické
jednotě Čech a po historickém právu českém, k'eré
zná rovnocenný a rornoprávný politický uárod český,
skládající se z ů i Němců, v zemích českých
osedlých. Tady Uech, který chce zachovat vlast otců
našich celistvou, zabezpečující mu ve všech okresích
země rovnoprávnost a rovnocennosí, | musí státi
nezbytně na našem historickém českém státním právu,
zabezpečeném nám státními smlouvami, úmlavou ná
roda s dynastií, příssbami korunovaných králů — a
královským reskriptem mocnáře panujícího. Až toto
bistorické státní právo bude provedeno, pak má ovšem
národ právo za souhlasu všech zákonodárných činitelů
upraviti český stát dle potřeb časových. Chceme-li
však opravdu státního práva dosáhnout, pak musí to
věčné matení pojmů a mísení a zaměňování státního
práva historického a přirozeného přestat. Měli by to
vědět zejména pokrokáři, kteří na jedné straně ze
starých pergamenů si dělají posměch a jinde se jich
dovolávají. — Občan Moravec vytýkal Mladočeckům, še



mBechtí„štátní“právo,alestavíseprýtak jenmavonek.
Občan Desenský zavrhoval antisemitismus. | Při
ovšem, že Adler narodil se z matky židovské. 
gerka nazval Mladočechy zrádci a vzpomínal snámého
Grégrova výroku o fajíce tabáku. Předseda Janáček
myslí, še Mladočeši a pokrokáří věší se socialistům
jen proto na šosy, poněvadě vidí, že tito hýbou (I)
světem a oni sami, že lenošl. Nevšímali-li al
nás, praví, dříve, ať dají nám pokoj i nyní. Jiný
občan toužil, aby státní právo neslo něco do kapey.
Red. Hevera hleděl dokázati, že žid Adler má nitky
socialistů v rukou a pohrává s nimi dle ové vůle.
Za to sklídil podobnou bouří jako na začátku. Občan
Jirák považuje všecky Štvanice v sa bratro
hádku a praví, še mnozí dělníci jsou protinárodní
Mezi ochůsí dostavil se do této na chvíli též poslanec
dr. Moravec a bleděl pobouřené socialisty všemožně
utišiti. Mezi jiným napověděl, že v mladočeském klabu
panuje k vůli jednoma členu, poloklerikálu, rozbroj —
že chce větší čásť (?) členů vystoupiti (Ill) Řeč jeho
vyslechnuta za nepozoroosti přítomných. Na to pro
mlevili ještě občané Hovorka, Males a právník pan
Miřtovský, kterého však socialisté ukfičeli. K 1 bod.
odpolední, kdy as ze 400 účastníků zbylo v Soko
lovně méně neš polovina, většinou socialistů, přijata
byla resoluce, v níš souhlasí so úplně s prohlášením
soc. poslanců. To není ovšem projev Král. Hradce.BO

Zvěsti z východníchČech.
Z Nového Bydžova. Akademie spolku na pod

pora chudých studujících c. k. real. a vyš. gymnasia

v Nov. Bydžově,pořádána jsouc dne 4. du t. r.,svým morálním i hmotnýmúspěchem důstojně řadila
se ku svým předchůdkynímz let minulých. Byli to
opět převážnou většinou pouse studující domácího
ústavu, kteří výkony svými i po stránce pěvecké i ns
smykacíchnástrojíchvšechukásali, že dilettantia

s mocným jest činitelemgč stování umění hedebního. Jinak ani nemožno. Neb by dělo se toto
umění naše, kdyby s těmi, kdo sí je obrali za životní
úkol, neujímali seho idilettanti. Zdaš stačilo by těch
několik pěvců z povolání, s nichž mimo matička Prahu
na venkov málo kdy který sablondí, aby po vší vlasti

zaleskly se perly českéhouměléhospěrn? Kdy sesnali
bychom krásnou komorní hudbu, jakou vypěstili velikáni umění a jakou v šlepějích jejich tvoří „naši vy
volení“, kdybychom čekati měli, aš k nám na venkov
zavítají vybraní umělci a rovněš i výborné koncertní
orkestry velkých měst, abychom nebyli déle nevědomci
jak si představit máme světoznámé orkestrální skladby
našich i cisích mistrů? Úlohu tu dobře pochopili po
řadatelé našich studentských akademií, předvádějíce
obecenstvu skladby solové a sborové vokální, na nástro
jích solové, komorní a pro malý neb úplný orkestr,
udební t> díla hlavně mistrů domácích, nevyhýbajíce

se však i cenějším skladbám komponistů jiných ná
rodů. Programy našich studentských akademií vyka
zovaly mnohé vzácnosti ve světě hudebním, tak n. př.
některá čísla s Dvořákova„Stabat Mater“ s průvodem
úplného orkestru — jiš po dvakráte =— úryvek s

dnova „Stvoření světa“ pro pěvecký sbor s prů
vodem orkestrálním, Dvořákovu amyčcovou Serenadu,
valčíky, Suita, Smetanovu Rolnickou,Českou píseň
s průvodem orchestru, skladby Zvonařovy, Bendlovy,
Nešverovy, Malátovy a mnoho jiných. Táměřz pra
vidla po každé dávána byla hudební díla, jež městu
našemu byla novinkou. — Akademie le jena
byla Rakouskou hymnou márodní, vyňatek to se smyč
cového Haydnova kvartetta (Kaiserguartett) | Hymnu
jakoš i variace přednesli stadající sami, podporováni
jsouce svými učiteli zpěvu a hudby, pp-:B. Číákem
a H. Janatkou, učiteli skol obecných Z ochoty účin
koval katecheta p. P. Fr. Vacek. Skladbu řídil taktéš

učitel zpěvu a hudby na gymnasiu P: Fr. Vondráček,učitel škol obecných. Obsazení bylo následující: 13
houslí prvních, 12 houslí drahých, 6 viol, 4 cella a
1 kontrabas při thémě. V takovémto sbora činila
hymna, případně jsouc odstíňována, úchvatný dojem.
I variace příjemně překvapily všechny ty, kteří slyšeli
je v obsasení toliko po jednom nástrojí. Po kvartettní
hře následoval smyčcový kvintett, menší skladba „oon
sardino“ od Disela. Po té ve čtvrtém čísle zahrána

předehra k opeře „Raymond“ od Ambrože Thomase,jako šesté číslo dárán „Milostný dvojspěv s Hasitaké
nevěsty“ od K. Šebora a jeden Dvořákův Slovanský

tanec a v osmém čísle zakončen byl program pochodem (vstapným) s opery Tannhěuser od Ř.Wagnera.
Uvedené posledníčtyři ekladby zavaněly v úplném
orkestru, kterýv nástrojích dechových doplnila místní
kapela hudební a v němž nechyběly ani nástroje pro
venkov velmi vzácné jako oboe (z ochoty p.uč. Kalina)
a fagot. Veškeré skladby orkestrální předuosem svým
potkaly se s úplným úspěchem a dobyly si plné spo
kojenosti a usnání četné shromáždáného obecenstva,

ano předehře Thomasově a Slovanském tanci od
Dvořáka potlesk ani neutuchal. Na novo tu dokázáno,
jak mnoho získá se na provedení, kdyš v orkestru
sasnívají veliké sbory houslové. P ové číslo třetí
a sedmé vyplnil pěveckýsbor studujících ním
nového plodu od Jos. Nešvery „Písně o žních“, smí
šený sbor se soly s průvodempiana, harmonia, cella
a basy. Dílo to rozdělenove tři části. Část I. „Do
pole“, II. „Na poli“ a II. „Z pole“. Ve sborech pře
vládá pohyb rychlý s útvary melodickýmiv pěkném
střídání sboru sopranůa ajtů se sboremtenorů a
po čemá nastupuje celý sbor smíšený. Partie solové
podobají ee více recitativům, melodičnost tu poněkud
ustupuje asolista zvláštěve II. části vbase sápasí
s mnohými obtížemi co do intonace i co rhytmu se
týče. Harmonie sama prozrasuje mistra Nešveru. Solo
tenorové, zpěv hos zdařile sapěl sympatidkym
blasem svým ve sdejšíchkruzích známý a oblíbený
tenorista, p. Arn. Schreiber, absolvent obchodní aka
demie. O basová sola rozdělili se stadující. Přednes
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Mn moDÁ zbononp pilo, a co méně ojilo, n ý
s účastníků čítá na vrabhlasu o menším objemu a
hlasu dosud ne dobře vyspělého Zde právě dovolé
váme se nejvíce úvahy naší v prvních řádcích obsa
žené. Ostatně „Píseň o žních“ zpívala se jak a ma
lých tak u velkých s chutí a se zdarem a přítomní
srdečně těšilí se z těch malých ženců a všechněm

pda pochvalu upřímnou. Chvála zasloužená vzdánai ile přednesené básní Jaroslava Vrchlického „Tři

ci.“ — Tím končíme vů) referát. — Díky nejsr"dečnější vzdány buďtež horlivým učitelům hudby a
spěvu při gymnasiu p. t. pánům: Boh. Čížkovi. Aug.
Janatkovi a Fr. Vondráčkovi; stejně děkujeme upřímně
Í p. t. pánům, kteří s ochotou nevšední při akademii
účinkovali, pánům: J. Kalinovi, učiteli Ant. Schrei
brovi mladšímu, Fr. Vackovi, katechetovi. Všem p. t.
pánům jakoá i všem, jišto akademii, ješ k podpoře
chudých šáků pořádána byla, v tak čestném tu
navštívili, buďteš ještě jednou naše nelíčené Gíkya
opravdové „Zaplat Bůh“

Z Králové Dvora. V pokrokářskýcha radikál
ních listech dělala veliký povyk zpráva s našeho města,
že 20, dle některých listů dokonce 3200lidí vystoupilo
s katolické církve, protože prý je tato nemravná a
protože prý klerikaliamu nejde o náboženství, ale o moc
nad lidem. Vpravdě odpadla od církve jenom jedenáctka,
která bes toho nic nevěřila a která se stane sotva
apuštolem mravnosti. V čele vůdčí trojky stojí známý
dělník V. Pavlík, který jestě nedávno sahrávalsi
v Obnově na velikého katolíka a nabízel se za
dopisovatele a psal také proti učíteli Ubrovi s Nema

jova o Ppskakolických s pokrokářských agitacíchObčan V.Pavlík, který byl mladočechem, klerikálem,
národním a neodvislým socialistou a anarchistou a
který v Jaroměři, Náchodě atd. a nyní v Králové
Dvoře tropil růsnice, rozeštval dělníky a po časopisech
trousil klepy a lživé správy, jest teď spolapracovníkem
časopisů po kářekých a mimo to jest špiritistou.
Nejlepším jeho mediem jest prý jistá vdova a pak
jedna arciklépna. V Králové Dvoře,a vůbec kde tohote
člověka snají, nikdo bo vášně nebáře. Varujeme před
ním také veškeré spolky a slušné časopisy. ©
-Z Úpice. (Starební rach. Loučení.Novýlékař.

Málokteré město změnilo v ledních málo letech
tak důkladně svoji tvářnost jako Úpice. Kde drahdy
ustaralé dřevěné baráčky, zahrady a role se rozklá
daly, tam vypínají se nyní moderně stavené, všem

žadavkům doby odpovídající badovy, z nichž ně
ré zevní i vnitřní úpravou domům velkoměstským

v ničem nesadají. Neš bohužel nemůžeme potlačiti

poznámku, že těšil by nás rozvoj našeho města, daeko více, kdybychom referovati mohli, še rozkvět ten
je výsledkem činnosti našinců Takto však při vší
radosti, jakou nás zkvétání města naplňuje, nemůžeme

vubrániti se mrasivému chvění, při vspomímce, jak
bude asi za padesát let? Jaký hovor bude se ozývati
v moderníchtěch budovách? Kde budou měšťané,až
vymízí iposlední sbytky „dřevěné“ Úpice? Než dou

omylů, jíž dopustili se v této příčině pohlaváři města
— či lépe řečeno jich našeptávači — je už u konce;
že více nebude opakovati ne, co stalo se při jednání
o koupi pozemkůfarních, kdy někteří příliš „opatrní“
a moudří otcové města dělali ať jiš védomky či ne
vědomky agenty a dohazovače židovskému fabrikan
tovi, že nebude více k nesmírnému gaudiu lsraele
odehrávati se před tváří české veřejnosti tragická ko
medie, kdyadejší „prozíraví“ a vlastenečtí politikové
in optima forma uzavřeli alianci na výboj i odboj se
sociální demokracií, jejíž výsledkem byla vítězství
„české“ ideje přivolbách za pátou kurii v našem
okresu, že bného maraěč bys hledal celých

úch. Poněkud ovšem omlouvá původce komprom
miasu, že jak fáma dí — jejich náčelník pro nutné
zaměstnání jinde po tři dny před tím nečetl „Nár.
Listů“. Než jest uš na čase, abych se vrátil ku své
mu thematu „stavební rach“. A tu jako všdy, když
se u nás o tomto předmětu mlaví, na prvém místě
jmenovati dlužno sychrovaký komplex přádelen, jež
rozšířeny budou o oddělení na spracování bavlny.
Z jiných průmyslových podnikůjsou na obzoru stavba
dvou krahovek, z nichž jednu provádí pan Liebig
s Markoušovic, v obvodu města a drabon sdejší ho
stinský p. Nyklíček poblíže obce Záleské. Mimo to
hodlá přenésti a rozšířiti svoji parní pilu stavitel p.
Budinský. který v prodloušené ulici Pořičskéi nový
obytný dům postaví. Z nových soukromých staveb
zasluhuje pozornosti přestavba hostince páněLelkova,
v budovu ryse moderní, veškerým pošadavkům doby
vyhovující, jakéž jsme nejenom my ale četní příchozí
do města našeho ašposud trádali ; dále přestavba
domu p. Baršova na náměstí a d p. Pichapři
ústí ulice Horské. Přidáme-li k- tomu ještě některé
stavby menší na předměst: a ulicích a dokončení sta
veb loni započatých, vidíme, že rach stavební letos
u nás letům předešlým nezadá. Pouze se stavbou

nové budovy pro městskou repraesentaci, v níž Upo příp. umístán byl i berní úřad, nechce to nij
s „místa“. Následkem to staré tradicionelní opatrno
sti úpických otců města. — Minulý týden rozloučili
jsme se s dosavádním soudcem sdejším p. Tískem,

rý přeložen byv do Pelhřimova, na nové působištěse odebral. Poměrně sice dlouho mezi námi nepobyl,
ale stačila doba ta úplně, abychom pro všdy ho v milé
sachov -li vzpomínce. — Počet místních lékařů roz
množen bude v nejblitší době na tři. Dosavádní zá
stupce horního lékaře ve Sratoňovicích p.dr. Pacák
počne sde vykonávati lékařskou praksi. Vítámes po
vděkem toto rozhodnutí p. dra Pacáka, neboť seznali

jsme v něm muše velmi rostomilého apříjemného aco více, lékaře, který v nemocném nevidí jak u mlad
ších odchovanců Aesculapových nyní bohužel často
spatřujeme — pouze material k ukojení vědeckých
aneb i jiných tužeb, ale předně a výhradně člověka,
jenš lékaři svěřuje svůj nejdrašší statek — sdraví.

Z Pellčky. (Zprávy spolkové.) Dn 31. března
konala Sv. Josefská jednota katol. jinochů a mužů
výroční fádnou valnou hromadu za přítomnosti 47
činných členů. Tutéž zahájil předseda dp. Jan Volá
nek promluviv o potřebě a důležitosti katolických
jednot vůbec uvláště pak pří nynějších volbách říš

ských a semakých. Ze vpamkcionážůtoje vyjí:: Výboro schůzí konáno bylo 11. Olemové

jednoty súťastnili se společně av. přijímání v den sv.osefa a mnohých církevních alavnosti místních 1 ci
zích, avláště « Borové a Ústín. O. Honosí se hlavně
tím, fe uvítati mohli prvního našeho křest. socialního
bojovníka p. Tomáše Jirouška, jenš jako kandidát
poslanectví v V. kurii promluvil sde k voličům četně
shromážděným, jehož s velkým nadšením byla
přijata. Přednášek větších bylo konáno pět, divadal
ních představení sedm; taktež v masopustě pořádán
byl spolkový věneček. Jednota čítá nyní členů: 86
činných, 85 přispívajících, 17 zakládajících a 2 čestné.
Příjmy obnášely: 268 sl. 62 kr. a vydání 173 sl. 10
kr., jeví se tedy přebytek pokladní: 81 sl. 82 kr.
Knihovna čítá: 389 svazků. Odebírány byly tyto ča
sopisy: Obnova, Dělnické Noviny, Dělník, Obrana
Práce, Náš Domov, Lidový List, Slova Pravdy, Kříž

a Marie, Časové Úvahy, nékteré z nich ve vícevítiscích. Do nového výboru byli zvoleni: pp. B .

Šímáček, jednatelem, Fr. Pockáaka. kladníkem, JanProcházka, knihovníkem, Č. aderiík seniorem; dale
. Jos. Šlerka, Jan Havlík, Jan Koráb a Josef Vik.

áhradníky: pp. Karel Radíměrský, Karel Fixa, Bed.
Náhlík, Jan Lorens. BRevisory: pp. Josef Březovaký
a Fr. Janele. — Téhoš dne přednášel velehorlivý náš
jednatel p. B. Šimáček: „Zlatá naučení Kolpingova.“

— Dne 25. dubna konati kndepřednášku pan JanProcházka: „šívotopis sv. Vojtěcha“ u přílešitosti
900leté památkyjeho úmrtí. — Zdař Bůh! 7

Z Čhrudimska.(Úpadek českého sladov

ajotnů) Hanácké a východočeské j y těšily seve světě té nejlepší. pověstia moravabýf a český slad
těšil se největší oblibě v Německu, ve Švycarsku,
ve Francii, v Anglii i Americe. V poslední doběpo
škozají však dobrou pověstnašich aladů židovští to
várnici. Tak jest aji , de židovské sladovny ala

české a é. Dobrá pověsta tím i ceny našic

ahadů tím trpí. Avšak i nábod českou,musíme viniti, še nejeví pro naše úřeké čry patřič
ného porosamění. Zomědělské odrušeníng říšké radě
bude musit vády a největším důrasem vystupovat na
ochranu naší výroby saměděleké. Jest íratelným
zjevem, še domácí výroba sladu trpí. První rána byla
rakouským oladovnám zasazen německým-sákonem
+0Sdentitě“, jímá stanovena premie $ marek 67 feniků

robeného a z Německa exportovaného. Naše vláda
nančinila naproti tomuto ku nic jiného, leč še
uavedla na h refakcie v obnosu 1$—20 sl. sa
vagon sladu dle poměru délky cesty. O 1, ledná £
r. podnikla však vláda německá kroky em pro
nikavější Na všech tratích, po kterých jse německý
slad do Švýcar exportuje, zavedeny výjimečně levné
tarify, čímš rakouský vývoz vášně ohrožen. Jestliše
na př. někdo s Prahy exportaje slad (10.000 kg.) do
do Schaffhaůsenu ve Švýcarech, a kdozi totéš mnoú
ství sladu tamže exportuje z Eislebenu v proviacii
saské, tedy ačkoliv délkatrati jest stejná (sli kim.)
strží vývosník Eielebenský sa slad o 301 franků 50 etr,
víos neš vývozník rakouský. To snamená, že rakoe
ský výyozník, chce-li s německým sa hranicemi kon
kurovat, musí metrický cent aladu prodati, skoro o
2 sl. levněji. Jest tedy vývozník rakoaský následkem
výjimečných tarifů a exportní premie (restituce cla)
pro německýslai v nepoměrné nevýhodě. Toto jednání
německé vlády gdporaje dacha obchodních celních
smlav a je tím povážlivější, čím více trpí také vývoz
rakouského ječmene ruskou a zámořskou konkurencí.
Jiš semský sném království českého vysral vláda,
aby v této příčině odpomohla. — Odpomoe je možná.
Rakouské státní dráhy musí savésti právě tak levná
tarify pro slad jako dráhy německé, a sice na všech
tratích. Ostatní dráhy soukromé a dunajské paropla
vební společnost buďtež vládou vyzvány, aby rovněá
takové sazby uredly.

Z Josefova. V uplynulém roce správním vytě
žila spořitelna král. svob. města Josefova čistého 
výtěšku 7-365 sl. 60 kr., a vklady obnášely dne
81. m. r. 633-976 al.'64 kr. Obrat pokladmiční obna
šel za celý rok 675.643 sl. 63 kr. příjmůa 688.994
al. 24 kr. vydání. Vklady obnášely koncemroku 1893
790.964 sl. 63 kr. a v loni 1506 stran vložilo do spo
řitelny 300.658 el. *8 kr, 1319 stran vybralo
299.201 sl. 66 kr. Na hypoteky půjčila spořitelna
v loni 49.790 sl. 65 kr. a v témže roce jí splaceno
hypoték 96.696 zl. 63 kr. Zbylo 31. prosince 1895 na
374 reslitách 480-858 zl. 94 kr. půjček. Hypotekárních
půjček obcím a okresům zbylo 81. prosince 111.293.
sl., v r. 1896 eskomptováno oměnek za 86.461 xl.
78 kr., roku 1895 jich bylo sa 23.686 sl. 88 kr.,
v loni splaceno směnek za 73061 zl. 78 kr. takže
81. prosince jeví se zásoba směnek 87.986 zl. 28 kr.
Na zástavy v lomi půjčeno 55.406 sl. 60 kr. a vypla
ceno 41259 sl. 38 kr. Cenných papírů měle spořitelna
koncem m. r. za 14.163 si. 88 kr. Inventář spořitelny
stojí 1.207 zl. 72 kr., úpis saračující 10'000 al., při
úrocích se jeví zisk 10-865zl. 51 kr., vklady ve
spořitelnách obnášely 232000 sl., rakojemství spoři
telněobnášele10-800sl., náklady správní činil
4'462 al. 12 kr, reservní fondpro knrsovní fond čini
499 sl. 30 kr., reservní fond obnášel 81. prosince již
03-322 zl. 20 kr. Účet rozvážný vykazuje 956.367 sl.
25 kr. příjmů a vydajů, s kterýchšto posledních
činí: vlady 823,976 zl. 64 kr. úroky předem placené
2.861 sl. 6 kr., rukojemství a reservní fondy činí
109-521 zl. 55. Z reservního fonda věnováno v loni
dobročinnostem 5.150 sl.

Stabat Mater v Jaroměři podrubké. Pěvecka
a hudební jednota „Jaromír“ v Jaroměři opakuje re
likolepé oratorism Dvořákovo „Stabat Mater“ dne 35.
dabna v neděli o 4. bod odpoledne v těloovičné „ma
Ostrově“ pro lid — bes vstupného. — Sola a kvartett
zipějí: pí. K.Postlerová, sl. M. Stocká, p. K. Růžička,
p. L Stocký. — Úspěch produkce první byl neočeké
vaňě velikolopý a úchvatný. Posluchači vsdor latin
skéma textu do posledního záchvěvu tonového sledo
vali výkon s pozorností nevšední,

POPKe



BRaský„Vládaívěstník“ posdraroval a vítal císaře
Jako mocnáře říše, která za mnohých srátoborných
událostí s Ruskem ruku v ruce krácela. Celá ne
přehledná ruská země vítá jedaohlasné vzácného
a drahého hosta samodržce Rossije, jehož rytíř
tkost všady se jeví, a který si obral za úkol sta
rati se o blaho svých národů. V otázkách zabra
mBičnípolitiky stál a stojí císař František Jo
ecf [. na stráši evropského míra, který jest pro
blabo národů potřebný.Císař František Jo
sef a arcikniže Otta byli od cara Mikuláše,jeho
bratra velkoknížete Micbala Alexandroviče, od ca
rových strýců, bratranců a vlastníků slavně při
vítáni. Pelrobradský starosta podal císaři na při
vítanou po staroslovansko chleba asoli. Když císař
navštívil caříci matku, propakla tato v pláč. Uísat
ptal se jí sdílné na poslední události ze života
cara Alexandra III., na jehož hrob později položil
akvostaý věnec. — Přípitky, které císařové v úterý
spolu vyměnili a pečlivě £ listu předčítali, jejichá
každičké slovo zabraniční ministři obou veleříší
srale uvážili, ozaačají politickou změnu, která so
v násorech obou říší a mocnářů udála, jasoěji,
vešli celá řada situačních úvodních článků ©Car
Mikoláš pravil: „Šťasten přítomností Vašebo Velí
Čenstva mezi námi. mám ša svou povinnost, vzdáti
srdečnýdík za tento nový důkaz upřímného
přátelství, kteréžnás Esobě pojí.Toto přá
Čelství jest utvrzeno společným elně

ním a apolečnými zásadami, čelícímiktomu
abynašímnárodům blabo míru bylo zaboz
pečeno. Vaše Veličenstvo zaáé srdečné pocity,
jimiž k Vaší osobě prodchoutjsem, jakož i zcela
zvláštní váhu, již klada naůplnou soli
daritu mezí námi ohledně vzoešenéhocíle,
jejž sledujeme. Připíjím na zdraví Vašeho Veli
Čenetva, na sdraví Jejího Veličenstva císařovny a
celé císařské rodiny.“ Jeho Veličenstvo císař
František Josef odpověděl: „Hlabocedojat
laskavým a srdečným vyltáním, jež Vaše
Veličenstvo mně dobrotivě připravilo, jakož i
četnými pozornostmi, jež mi prokazován
byly od chvíle, co jsem branici této říšepřekročil,
cítím jakošto zvláštní potřebu srdce, projeviti Va
šemu Veličenstva svoje nejrrodonější a nejerdeč
nější díky. Téší mne, še amím v tom viděti no
voe záruku těsného přátelství, kteréót

jemné vážnosti a loyálnosti, naším národám
jesttrvalou zárukou míru a blaba.V pov
né naléji, že dobrá saše věc zvítězí,budu vždy
štasten, moha spolebati na vsácnou pod
poru Vašeho Veličenstva a přesvědčeno
konečném úspěcbu našich společných
snab, připijímma blaho Vašeho Veličenstva, na
zdraví Jejího Veličenstva císařovny a celé císat
ské rodiny.

Řecké vejské utrpělo u Mati pod prů.
emykem melaaským v pátek porážku, načež v zdě
šení utíkalo k Troovu a Larisse. i ve strachu,
že jsou to Turci, stříleli do vlastuí jízdy. V 60
bota by byl býval řecký koranní prino Konstantin“
málem zajat. Téhož doe obsadili Tarci Ltriasu,
po neděli octla se v jejich moci Trikala. Zbaběle
utkali svláště dobrovolníci itálští, kteří hledali
spásu ve vagonech vlaků, odjíšdějících k Volu,
kamž žeay, déti a raněné pustiti nechtěli, takže
Řekové dovlch atříleti museli. Avšak ani řecké
vojsk» nechovalo ge moe statečněji. Na dané zna
mení trubkami sešlo se u Larissy napřod jea ně
kolik mušů, teprve později podařilo se princi Kon
stantina osbnati asi 4000 mužů a odtábnouti
© nimi k Farsalu. Dnes není v Thesalii řeckého
vojáčke. Možná, že se odbodlají k odporu ještě
v pohoří, jimš vede průsmyk thermopylský, kde
staří Řskové perskému Xerzovi tolik vařezali.
Jejich potomci, místo aby Turkům čelili, loapí
v Atbenách krámy se zbraněmi, nadávají králi,
koruonímu prinei, generálům a důstojníkům vinice
je z neschopnost: a prodajnosti. Místo aby úli sa
mi, volají krále ma bojiště a hrozí mu a jeho
dynastií svržením s trůnu. Král Jiří přece Řecko
slabé předválkou varoval, avšak vláda Delyanni
sova, ná národním výborem (hetairion ethai
kon) nutila pořad více k válce, takte král nemobl
více veřejnému mínění odporovat, pak-li se chtěl
na truně udržet. Nyní totéš veřejné mínění, před
válkou radikuní, v době neštěstí národního pak

"malomyslné, připisuje všecka vinu výhbradn: králi
a jeho dvořanám. Řekové mění generály a dů
stojníky, zapétninajíce, že vojsko bez kázně, po
slušnosti a důvěry k vůdcům, špatně vítěcí. V kru
zlch vojenských, které poměry feckého vojska
blíže znají, nemyslí, že by loto Tarkům vážnější
odpor klásti mohlo. Roku 1886 a 1881 Řekové
po prvním výpraska rovněž statečně utíkali. Avóak
tehdy se jich ujali velesoci. Dnes si je Řeck>
svou uerozvážností pohněvalo a Řskové badon
mysit jíti zkoušené do prosa, než se jich Evropa
snée ujme. Pustit se do otevřené bitvy proti tři
krát tak četným, lépe ozbrojeným, vycričeným a
otužilým Tarkům, bylo by od Řeků šílenstvím.
Troafali sí více net zmobou.

Kramářstká Anmgile vidouc v Řecku a
Tarecka pro sebe brozny kyselé, chce v kalu
lovit v jíšní Africe. Angličané poslali do jiáat
Afriky silodjší loďstvo i vojsko. Mají patrně zá
lusk na územ! boerů i pobřežní kraje Portugalců.

| Drobné zprávy.
*Bvátosť sv. biřmování udělovat J. M.

ndp.biskopEdvard Jan Nep. Brynych“ pon
dělí, v úterý a vo středa v Broumorě a ve čtvrtek
v Martinkovicích, dnes v pátek uděluje svátost v Ra
prechticích, načeš bude udělovati svátost ov.bířimování:
dne |. května v Šanově, 2. v Heřaáskovicích, $. ve
Vernéřovicích, 4. v Teplici, 5. re Zdoňově, 6.v Čes.
Vemířovicích a ve Skatách, 7. v Adersbachu Hořej.
lim] a 8. ve Chvalči.

Zprávy dlócesní: JehoBickupeká Mi
lost, nejdůstonéjší vrohní Pastýř, odebral
se dne 26. dobna b. r. na visitační cesta do vika
riatu Broumorského, Treatnovského a Vrchlabského
Vyznamenání jsoa: p. Václ. Tejkl děkana
ferář v Kyšperku a p. Váci. Hlavsa, farář v Ro
kytnici, jmenováni vlkar. sekretáří; p. Al. Cbaloup
ka, farář v Chlebích, biskupským notářem, p. Václ.
Dvořáček, farář v Kostelní Lbotě a p. Váci. Petřík,
faráf v Kovanicích, p Jan Bonaventara, farář v Oumy
slovicích, obdrželi Expositorium canonicale. Usta
povení jsou: p. Aut. Norák, koop. Slarňovský,
za kaplana do Sloupnice, p. Váci. Bek, kapli. Dolní
Újezdský, sa admin. do Střenic, p. P. Placiv. Ho
loubek, O. 8. B., kaplsn za administr v Metličanech,
p. P. Aug. Jannal, O. S. B.( za kaplaca do Metličan,
p. Leop. Opletal, kapl. Necbanický, za kaplana do
Branné, p. Váci. Hanuš, kapl. Petrovický, za kaplana
do Nechanic, p. Váci. Štěpán, kapi. Branuský, sa
kaplana do V. Petrovic.

Sňatky. Slečna Mařenka Fričova z Krá
lové Hradce a p. Vilém Waldek, cukmistr v Sli
bovicích slavili v pondělí sňatek svůj usv. Jindřicha

sluvil v úterý sňatek svůj se sl. Ledrovou s Roz
tok u Prahy. "SlečnaBuvova a dr. L Radimský
tlavili sňatek ve Vysokém Veselí.

Výstava praci žáků průmyslové školy
pokračovací v Hradci Králové otevřenabada
v nedělí dne 2. května 1997. v bodově zdejších real
ných škol ve 2. patře od 10 do 12 hodin dopoledne
a od 2 do 4 bodin odpoledne. Udělování odměn pil
ným a hodným žákům této školy, jakož í rozdávání
vysvědčení konati se bade touž nedélí o půl 12. bo
dině dopolední tamtéž. Vstupný volný. Výbor školní,

Přispěvky na ústav hluohoněmých a
ošacení chudých jeho chovanců badouse
od epanilomyslných dam a příznivců ústavu vybí
rati po 1. květnu.

Na opravu kostela sv. Vojtěcha v Li
bici, kterou pan infenýr uznal za notnou už před
třemi Jety, vykátána jest úředně část asi 2.000 zl.
z peněs zádušních. Jest také potřeba vnitřní ozdoby
kostela; dp. farář se ustanovil, že svým nákladem
Da památku jabilea sv. Vojtěcha opatří blavní oltář.

Úmrti. Pan Karel Král mladý cvičný učitel na
zdejším paedag. zemřel v neděli v Jabloném, kdež byl
také za četného účastenství kněží, profeasorů, učitelů a
chovanců učitelského ústavu pohřben. — V Přelouči
zemřel assistent severozápadní dráhy, pan Jaroslav
Kašpar, zástupce důstojnický, v královéhradecké spo
lečnosti muá velmi oblíbený. Zvěčnělý, zasnouben byl
se spanimyslaou dívkou a zemřelna svůj svátek, který
se ovšem pro všecky jeho miláčky proměnil v den
emutka. Žvěčného doprovodili ke hrobu vojenská
hudba, téměř všichni důstojníci dělostřelečtí, a = mě
šťanských krabů adejších zvláště přečetné dámy.

Ztráta. Z remisy klubu českých velocipedistů
smizelo v noci ze soboty na neděli kolo p. Ladislava
Knypla. Ztráta byla osnámena četnictvu.

Krádež. V. těchto dnech ukradl neznámý pa
chatel v kasárnách č. 86 plášť náležející setníka S.
od 42 plaku,

dvod v Hradci Králevé. V pátek dostavilo
se k odvodu 312 branců s nichš odvedeno 46, v so
botu a 310 odvedeno 57 branců a v pondělí s 221
80 odvedeno.

Příští porotní obdebí, která čítá dosud sedm
méně zajímavých případů zahájeno bude v druhé po
lovici května.

Moravský most bude během měsíce května
sbourán a na to 8e provede železná jeho rekonstrukce.
Moravské brána, poslední v bývalé pevnosti králové»
hradecké, bude v příštím měsíci rovněž zbourána.

Moravec 4 Gutfreund. Tato firma vyrábí na
Královédvorsku mimo cibly též vysokou politiku.
První společník dělá českého extraviastence a radi
kála, který nezná básně, kdežto druhý společník délá
Němce a jako žid nyní ovšem také borce socialistů.
Mezitím, co český poslanec p. dr. Moravec odsuzoval
nynější politika českých poslanců, předsedal jeho
německý společník Gatfreund v Králové Dvoře schůzi
nocialistů, jímš kázal ovšem také nezbytný pan dr.
Štemberka, tichý politický společník páně Moravcův.
Pan dr. Moravec není ovšem patentovaným Čechem
tak dávno. V německých Krali dělal výstředního
Němce, styděl se tamza Český národ a česky v „Gru
lichu“ nechtěl ani mluvit. Kalbé politické vlny vy
nesly v poslednímdesítiletí i tohoto wascbecht če
ského vlastence na povrh, ačkoli v Králové Hradci
jeat o něm známo, se je pouhý flancista a frásista,
jemat vlastní prospěch nikdy a mysli nevrymísel a
terý při své duševní mělkosti žije z daševních drobtů

německého žida Gutfreunda, Nadávání a podezřívání
cihlářské firmy Moravec a Gntfrend na klerikály,
does také nikoho neomráčí. Český poctivý katolík,
český katolický kněz všdy koná svou vlasteneckou
povinnost a nemusí se jf oi pánů Gutfreunda, Mo
ravce a Štemberky učit. Poslanec Moravec a Gat
freand mlaví proti klerikálům s ohledů sobeckých
srovna tak, jako jejich tichý společník dr. Štemberka,
který byl usvědčen soudně se lhaní, jak se každý
s aktů u adejšího krajského soudn přesvědčiti může;

ano týž dr. Štemberka s% poražuje sa pa
tentovaného: ravce valí násvdší společností, musil
si bes bhleenutí dát líbítí veřejnou výčitku, že láe i

krá malcí. A to jsou potom osvěcovatelé lidu dle| “ poctiví lidé jakodr, Moravec mluví
lidu „pravdu“. — Ubohý „Čase,“ nbohá poctivosti,
uboká pravdo!

Litovelský NěmecBtockert-Tarnovský, který
chtěl zabít českého redaktora, ale omylem zabil če
ského herce Lipovského, odsouzen byl na 4 leta do
těžkého žaláře prosločin zabití. První porota uznala
jej vinným sločinu vrašdy, avšak soud výrok poroty
zrešil a ustanovil nynější nové přelíčení.

Okradl kropáčku. Nebezpečnécisímu majetku
individuům, Kordík, ukradl v minulých dnech želez
nou mříž v obecním věsení a prodal ji sa 52 kr. jež
sa tepla sanesl do kořalny. Záhy byla krádež spozo
rována. zloděj vypátrán a dán do vězení okr. sondu;
zároveň byla ána žádost, aby byl Kordík přijat
do zemské donucovací pracovny.

Neštěstí při stavbě. Vestředu odpoledne spadl
s lešení na stavbě zdejší obchodní akademii jistý
zedník a těžce se poranil. První lékařskou pomoc po
skytl raněnému dr. Spitzner načeš jej nechal odněsti
do všeobecné nemocnice.

Srbský král Alexandr navštíví na počátku
května ou Horu, kde se zasnonbí 8 nejmadší
dcerou knížete, Xenif.

Krajany x Králové-Hradecka upozorňujeme
na restaurant dříve Schwertassek na Ferdi
nandově třídě v Prase, který vede pan Karel
Kostelecký, dříve chvalné známý a oblíbený re
stauratér v méšťanské Besedě královéhradecké. Ku
chyně i sklep podávají exkvisitní jídla a nápoje. V re

staurantu F Kosteleckého jest dostaveníčko krajanůa rodáků Hradeckých.
Stávka dělnická v Trutmově a v nejširším

okolí se stále šíří. V neděli musilo býti z Josefova
povoláno vojsko a z Králové Hradce četnictvo, které
bylo uvítáno kamením. Jeden nadporučík byl kamenem
těžce zraněn. Dosud stávkuje přes 6000 dělníků.

Odvodhovací stoka v Pětidomí už se zapo
čala stavět.

Pokoutní brloh. Píše se nám z kruhů měšťan
ských: Jest jiš nejvyšší čas, aby se posvítilo,jaký
obchod se prorozuje v bytě Fr. Sedláčka, městského
almugníka za Moravskou branou. Celou dobu, co Fr.
Sedláček byt r milosti obdržel, jest tento peleší ne
věstek a ženštin pochybné pověstí, a navštěvují jej
nejen vojsko a různí gešlí ničemové, ale i výrostci
škole sotva odrostlí. Častěji se jiš stalo, še tito čistí
hosté obtěžovali vedlejší sousedy, hledajíce tam, co

sejen u Fr. Sedláčka nalézá. Ačkolise ito již stalo,že bylydenští jeho hosté hnusnou chorobou stíženi a
o 1 Sedláčka přímo do nemocnice odvedení, kvete ob
chod jeho dále. Na policii jest ohlášena služka, a co
se za ní skrývá, o to se nikdo nestará, ač musí býti
nápadno, že si městský almušník služky vydržovati
může. V těsném sousedství Fr. Sedláčka mají sousedé

řes 20 dítek, z nichž jsou některé již dosti dospělé.
dičové jejich mají proto právo, aby pokoatní brloh

Sedláčkův od orgánů veřejné policie vyčistěn byl. —
Dávajíce tomuto hlasuveřejný průchod, jsme přesvěd
čeni, že příslušné orgány o náprava se postarají.

Není vůl jako vůl. Tyto dny kupoval na Hra
decka jeden řezník u rolníka vola. Ve stáji bylo tro
chu tma; řezník na volovi nepozoroval sice žádné
vady, ale chtěje po svém obyčeji rolníka trochu na
pálit, haněl vola o přítrž, jenom aby ho dostal laci
něji. Rolník však se nedal ohnout, neprodal chytrá
čkovi a prodalvola až drahého dne jinému řezníkoví,

který dal zaů elušnoa cenu. Zatím wi první řezník
věc rozmyslil a šel do opravdy vola koupit; ten druhý
mu ho však odváděl přímo před nosem. Vida to, Ji
toval přecbytralý řezník: „Vůl jako anděl, a já ho
vado ho nekoupil I“

Štěstí a neštěstí. V úterý spadl snámý jeden
cyklista u Chlumce tak nešťastně « kola, že zůstal
na silnici lešeti ve stavu bezrědomém. Několk dívek

kropilo našeko cyklistu vodou a podařilo se jim
rzy hovzkřísiti, takže stkstně dojel svého cíle.

8SKIL

Zvěsti z východních Čech.
Svatá missie ve Slatihanech konati se bude

důstojnými otci redemptoristy od sv. Kajetána z Prahy
od 2. do 13. května.

Ve farnosti Ostruženské, k níž patří obce
Ostražno, Ohaveč, Lochov Dolení » Hoření, Holín,
Brada, Rybníček, Lhota Hlásná, Čejkovice, Staré
místo, Vokšice a Prachov, ustanovilo se dražetvo pro
savodnění rolí a Juk. Do výbora byli svolení: pp. J.
Vejlapek, rolník předseda, Fr. Vejlupek, starosta, Jan
Pluhař a Hynek Jindřišek. Výboru bylo uloženo, aby
se u zemědělské kulturní kanceláře a semského vý
boru postaral o vyměření pozemků a vypracování
potřebných plánů k provedení meliorací.

Z Potštýna. V našem útulném horském mě
stečku založila se katolická jednota av. Vavřince, ku
které hned s počátku přihlásil se značný počet členů.
V neděli dne 9. kvítna pořádá pro členy a srané
hosty v místnostech hostince p. Karla Hostinského o
4 bod. odp. schůzi, v které pojednáno bude „o ča
sových potřebách našeholidua“

Z Velkých.Jesenic. (Jabilejní valná hro
mada sáložny.) Velmi četně dostavivší ee podíl
níky sáložný s okolí Vel. Jesenic, pak Č. Skalice,
Opočna, N. Města a Josefova přivítal v neděli p. Kava
lír s Rychnovka, který vyzval výbor a plné shro
mášdění, aby po dvou členech zvolili do komise. Pan
Josef Houser, účetní záložny přečetlpak protokol
o poslední valné hromadě.

Dp.farář Václav Uhlíř předneslnato správu
jednatelskou. Na den Zvěstování Panny Marie dne 25.

Ťezna 1873. usnesli se zdejší občané a s nejšíršího
okolí na jeho vyzvání aříditi v Jesenicích zálošnu.



Tato se r. 1873.
mocné dle zákona
slaví záložná jesenická významné jubileum svého s5tá
letého trvání. Záložna povstala , aby napomá
hala výpůjčkami členům svým vedení živností aví.Protoževmastalématorolnickétísni
doléhaly a doléhají různé nedostatky, tedy lid se do
volával pořádvíce pomoci záložny. Jiš první pohled

na ý účet poučí pozorovatele, še záložná je
senickáopět se vsmohla. Podíly, které r. 1896,obná
šely 52.882 zl. 47 kr. vzrostly na 84.515 zl. 73 kr.,
tedy o 1.638 al. 36 kr., reservní fond vzrostl o 8.874
sl. 46 kr. a obnáší teď 71.074 sl. 87 kr., reservní
fond pro ztrátu na kursech při oenných papírech
vzrostl o 286 sl. 29 kr. a obnáší 6.195 zl, 68 kr. a
též přebytek vzrostl loni o 168 sl. 68 kr. a obnáší
3.477 zl. 54 kr. Jmění záložny se tedy szmohlona
všech str nách. Než také členové potřebovali
moci a proto přibylo v loni půjček 44.177 sl. 16 kr.,
takže nyní 848.035 zl. 86 kr. obnášejí. A poněvadž
nouze jest netoliko mezi členy, ale i mezi věřiteli,
byli tito nuceni o 65.827 zl. 80 kr. více si vysved
noati, neá-li uložili. To se dá také vysvětliti tím, že
okolní ústavy peněžité,aby si opatřily potřebné pe
níse, zvýšily úroky věřitelům, kdežto u nás ovšem
ři naprosté jistotě vkladů dostávali toliko 4 proc.

Aby se ale stala přítrá zbytečnému vyzdvihování,
byl úrok věřitelů o čtvrt proc. zvýšen, aniž by se
úrok z bypotek zvýšil. Za to musil se zvýšit úrok
ze směnek o půl proc., protože jednak směnka nepo
skytuje takovou jistotu jako hypotéka a jinak byli
jsme nuceni opatřiti ai potřebnépeníze reeskomptem
ze živnostenské banky. Tímjsem Vám naznačil v ci
frách neúrodný rok 1896.

Nes chci se navrátiti ještě k uplynulému čtvrt
století. Co tu bylo práce a starostí v sáložné. Během
těch 25 let dle výkazů přihlásilo se a bylo přijato
za členy 1903 osob, kteří měli 6.886 podilů. A zase
vystoupilo 1118 osob se 8.291 podílem, takše členů
zůstává 854 se 3.685 podíly.

Připadá tedy na rok průřizem 79 nových členů.
Nejvíce jich bylo v prvním roce, totiž 207, nejméně
jich přibylo v 13tém roce působení zálošny, totiž 29.
Členové jsou roztřídení na více než'50obcí; tak číta
jí: Jasené 144, Jesenice 96, Zvol 44, Libřice 44, Sla
větín 39, Šestovice 36, Nahořany 36, Lejšovka 29, Ples
Starý 26, Městec 85, Vlkov 34, Veselice31, Rychnovka
19, Lhota18, Třebešov 17 atd. členů.

Členové, vkladateléi dlažníci se často měmili.
Vypůjček bylo vyřizeno v prvním čtvrt stolecí v o
bnosu 8,906.783 «). 42 kr., věřitelé pak za tu dobu
uložili 4,973.187 sl. 68 kr. Vykonala tedy záložna
naše velmí platné slusby a to jak členům, tak 1 vě
řitelům, tedy naží veřejnosti. o

Než se záložna jesenická založila, platilo se
z výpůjček 7 až 8 proc., věřítelé dostávali 6-65 proc.;
a po čtvrletí obdrží věřitelé 4 proc. a členové platí
5 proc. Úroky tedy klesly a dlužníci ziskali páníse
na levné úroky. Záložna jesenické zaujímá mezí 344
českými sáložnami co do velikosti 51té místo a mezi
rolnickými je na prvním místě. Co se tkne všeho svě
řeného jmění jest na 42tém. Co se týče poměru vla
stního jmění ku avěřenému, který se u nás rovná jako
1:6:41, jest týž průřizem u všech záložen vyjádřen
poměrem jako 1:9.14, čili co do bezpečnosti kapitálu
jsou věřitelé naši na místě 8mém. K věřitelům
chová se záložna co nejzchovívavěji. K žalobě a exe
kuci sáhne jen v krajním případě, když hrozí ztráta
kapitálu. Dosavadní ztráty jsou nepatrné a hledíc
k velikému reservnímu fondu, nehrozí větší státa ani
teď. Na to se zmínil dp. farář o záložně ve Spy a
vylíčil stav jednoho věřitele. Vzdor tomuto méně po=
těšujícímu případu prohlásil dp. zakladatel a řiditel
záložny, že Členové mají býti Pánu Bohu povděčni,
že práci naší tak šťustným výsledkem žehnati ráčil
a že třeba prositi ho, aby nám ochrany a požehnání
svého neodepřel ani v druhém čtvrletí, které v důvě
ře v Jeho pomoc nastupujeme. Na snalce účetnictví
činí také bilance a vsorná a levná správa jesenické
záložny dojem ten nejlepší. Posléze byla jednatelská,
účetní a pokladní zpráva jednohlasně schválena. Vetží

debata rozpředla se ohledně darůsálošny. Vedle obvyklých darů dáno na uspořádání včelařská výstavy
v Č. Skalici 10 zl., na uspořádání výstavy plemené

ho dobytka v Krčíně na Novoměstsku 10 zi. a p
hořelým 20 sl. Do výboru byli zvolenipe. Hlava, Jos.Dítě a Jan Raichert za Jásenou, Jan Chytrýsa Zvol,

Jos. Kopecký sa Lhota, Váci. Košerovský a Jos. Šolcza vel. Jesenici, za Lhotku Královou Macháček, dále
za Veselici p. Hlava. Tím byl denní pořádekvyčerpán
a p. předseda Kavlír prohlásil ou bromadu za
skončenou.

Ze Solnice. Nedávno četli jame v listě tomto
o důležitém podniku pro město. naše.i po celou zdejší
farní osadu, totiž o budoucím zřízení svatyně hřbito
vníl O tomto podniko, při námá budeme moci vy
kézati svým časem nové účastenství ze strany jeho
příznivců, přijdezajisté ještě mnoho veřejnosti po
dati v době ptiležité. Doufáme, že otáska zřízení sva
tyně hřbitovní vyřízena bude v době co nejkratší,
aby mohly býti učiněny počátky, jež byly by záru
kou, že to, p) čem tak v širokých a vainých krarsfeh
dobrodinců se touží, bude také uskutečněná. Podá
váme tuto zatím zprávu o neméně důležitém podniku,
který se chystá ve prospěchbudoucího dorostu města
Solnice, ve prospěch útlé mládeže jeho! Jedná se,0
provední krásné a ušlechtilé myšl

rozený vývin! V jednom sasedání zdejšího slavného
obecního zástupitelstva pronesen byl návrh, aby obec
města Solnice věnovala kašdoročně 600 zlatých na
zřízení fonda pro sirotčinec anebo pro opatrovna|
Avšak vzhledem ke finančím města poměrům schvá
lilo sástupitelstvo každoroční dar v obnosu 100 zl.
Nepředpojatý rozum každéhojednotlivce tajisté vede
k wyšlence té, kdy asi by byl potřebný fond k tako
vémn podniku, na stavbu, zřízení, vydržování a t d.
sehnán. kdyš jen ondn prvotně navršený dbnos
bule teprvé sa pět let pohřomadě! K 'vy
tání toho není fřeba ani logaritmických tabulek ani

šší matematiky! Stačí prostá rovnice: kdyš za B:

lét bude míti fond 500 al., tedy sa kolik © et bůde |10000 zl. aneboT více?Prátelósřízení obatrovnypři

—.

proahékeli příchi; . ' i

nost k dítkám, obdarovavšemládež ze Solnice rada

již několikráte. Dary, které dali dělníkům ajejichdětem, jdou do tisíců, jak v četných listech bylo s
„povděkemuznáno. Kdese jedná o podporu a ul í
starostí rodičů dítek chudobných, tu třeba přijati

čl raka
psáno v zná

podporu. „Na díle humanity nebediš dbáno,
se súčastní, ale jakse zúčastní“ —stojí
mém světovém a „Remusí při tom zapříti žádný

ani ten nejemnější a spolu i pač nětší cit víry,
cit národnosti sjiné city ušlechtilé,Sakne."Pirůznost — kde j se o pomoc — člověku“.
více platí to v Solnici, kde jedná se o duševní dorošt
těch, kteří jednou v Solnici mají býti „našimi lidmi ?“

Z Králové Dvera. Diríme se velice, jak po
královéhradecké řeči své můše ještě býti dr. Moravec

poslancům českých vlasteneckých měst Králové Hradce,aroměře atd., neboť p. poslanec dr. Moravec echvá
lil řeč dělníka Jiráka, ač tvrdil že dělnicto je proti
národní a že strhne plakát Ústřední Matice školaké,
pak-li ae vyvěsí -na továrně p. Petrofa. Jirák ovšem
dodal, že je pro samostatnosť Čech, ale český poslanec
Moravec tvrdil, že sami státnímu právu dobře nero
sumíme. Dr. Moravec se přisnal, že sám je socinlista,

vě prý ne té barvy. jak králováhradečtí socialističtíečníci. Týá dr. Moravec tvrdil, že mezi mladočech
poslanci jsou lidé, kteří-přímopatří do socialistickýc
řad a odsuzoval smiřlivější mladočechy. Pan dr. Mora

vec, jak a zájmy socialníchdemokratů, tak ujímáse i židů. tajného společníka ve své kruhové ci
helně má žida K. Gatfreunda, a firmu má: „Dr. Jos.
Moravec a spol“. — V pondělivelikonoční rozdě
lili si úlobu s Dr. Štemberkon. Tento svolal zde 19,4.

dopoledne schůzí dělníků, ve které sa předseduschůze volen žid. K. Gulfreund, majetník barvírny, vo
které pracuje asi 8—9 dělníků. Posledně přijal do
práce známého špiritista V. Pavlíka, který odpadl
od katolické víry. Dr. Štemberka přednášel: „O
úpadku strany mladočeské“ a redaktor „Lida“
a „Ruchu“ Hain: „O straně radikálně pokrokové“,
Dr. Moravec anašil si v Hradci ziskat sociální demo
kraty. To samé tropí i sde se svým kompaňonem K.
Gutfreundem, obas [r. Štemberkoulid dě ný matou a
svádějí. Dr. Moravec nemůše se pokládat sa zástupce

Posaradních svých voličů. Naopák jest to smělý 21hledný agitátor a přívršensc židů, jichž schůse
loni v Hradci Králové rovněž se súčastnil, aby šidy
si získal. V Hradci při volbě dali mu hlasy všickni
židé a občanstvo volby se nesúčastnilo. Nyní ukázal
se v pravém usvětle, domnívaje se, že řeč jeho ve
uchůsi soc. demokratů nepřijde do veřejnosti.

Piemennéobvody skotuv království českém.
Ušlechťování a křižování dobytka nedělo se v Čechách
dle zásad rosamných a jednotných. Brzy se křižovalo
domácí plemeno s tím mebo oním ušlechtilým dobyt
kem cizím, takže se v žádoucí míře zušlechtěného
dobytka nedocílilo. Účelstanovení plamenných obvodů
jest ten, aby v kašdé krajině ustálilo se jisté plemeno
pro krajinu tu se hodící a aby tak předešlo se libo
volnému měnění plemen. Zejména ze státních a sem
ských subvencí může pro jednotlivé krajiny opatř
ván býti pouze dobytek oněch plemen, kteráž p
krajiny ty jsou určena. Přiblíženo pakhlavně ke sku
šenostem plemenáfským, jichž nabylo rolnictvo kří
dením různými plemeny a rázy zvířat. Dle toho pak
uznáno takto: 1. Největší obvod přidělen bvl plemenu
bernsko-simmenskémy ato3 jehorázům(i us'á
lenýmkřížencůmtéhož): a) Simmoensko-saanskému,
červeněstrakatému, nejtěžšímu,b) Fratťigako-Adel
bodenskému, barvy žlutavější, středně těžkému,
dobře dojivému, c) Jarskému, dobře dojírému. nej
lehčímu, do horských krajin se bodícímu. d) Po pří
paděustáleným kříženců m Messkirchenakému
a Miesbašskému, statnějšího rázu Plemeno

|

dujících okresích: Bělé, Nov Benátkách, Mladé Bo
lesiavi, Německém Brodě, Žslesném Brodě. Českých
Budějovicích, Novém Bydžově, Čáslavě, Českém Doba,
Habrech, Holicích, Hoře Kutné, Hořicích, Králové
Hradci,v MnichovémHradišti, Chlumci ned Cidlinou,
Cbotěboři, Chradimi, Uhlířských Janovicích, Jaroměři,
Jičíně, Jilemnici, Kamenici nad léápon, Kolíně, Ko
stelci nad Orlicí, Královicích, Libáni, Litomyšli (v

povodí řek), Lomnici nad Popelkou, Královém Městci,ovém Městě nad Metují, Vysokém Mýtě, Náchodě,
Nasavrkách, Necbanicfch, Opočně, Pardubicích, Pel
hřimové (v severní části, Poděbradech, Polné, Pře
Jouči, Přibyslavi, Rychnově nad Kněžnou, Semilech,
České Skalici, Sobotce, Sušici, Trhových Svinech, Tře
boni, Turnově, Úpici Ústí nad Orlicí (v planina), Vy
sokém nad Jizerou, Žamberce (západní části. Vsat tu
zřetel i k té okolmosti, že kříženci vynikají ve vla
stnostech, -jež původním plemenům vlastní nájsou,
jako ku př.tažní síla.

„- (2, Báskravařský simmenskému dosti blíský,
dán do krajin, kde klade se důraz na dobrou doji
vosť, pak blíže Českomoravských hranic, kamž zMo
ravy 86 převádí,aneb jako přechod kn rásu simmen
skému. Poblížhranic Českomoravských dán okresům:
Hlineckéma, Litomyšlekému (prohorskou čásť okresu:
Poličekému, Skutečskému. Mimo to okresům podkr

Konošským: Králové Dvroru, Nové Pace, Polici -nadují. 1
. 3.Plemonu Pincgavskému přikásány okresy

v méně příznivých ponebních poměrech po většině
ve ahodě s projeveným přáním; jsou to: Humpolec,
Dolní Kralovice, Lanškroun, Ledeč. «

>Plemenu Švýcskému nepřikásán šádný obvod
prosvrhání se téhož a stížnosti v tom směru projovené,

Budoncnest národa. Poď tímto názvemtiskne
ee nový spis s péra Rad. Vrby, jehož obsah jest: I.
Tanec kolem slutého telete. 2. Chraňme své statký. 3.
Švindla Husem.4. Bytíř bez hany avady, 6. Kdo
žije = hlouposti lidské. 6. Náboženství věcí soukro
moa. 7. Co všecko smohou židovské inseráty. 5. Mle-,
dočeská tisková kancelář. 9. Královatvíboší na semi.

10. Činnost 11. České otázka.-18.Budprapor. 18. O tisku a knihovnách. 14.Karel Hnvlíček *
Borovský. 15. Český Parnaas. 16.Proudyv učitelstva.

zemldělské.20. Má obuvníčkí6trublářštívPraní.
Obrázek otásky 91. Pátá kurie. 38. Koa
kurenční boj. 23. žena. 36. Lidové -sákonodát
ství. 26. Volby v Maďarsku. 26. Říšské a semeské fi
nance. 37. České státní právo. Doslov. Spis vyjde má
kladem společným upisovetele a Cyrillo-Methoděj
knihtiskárny aai sa 3 týdny. Objednávky přijímá ti
skáma Oyrillo- Methodějoká.

„Z Vysokého Voselí Sžatku sl. Buvovy e
dr. Lad. Radimakým z Kolína účastnili se jako sv
vynikající mušové, dobří katolíci. Dr. Fr. L. Ri
s Fr. Simáčkema jinými přátely dával k za
ložšení sáložen, spořitelen, bank a podpůrných fondů,
které dnes vládnou sta miliony, nanadnili a slevnili
českému lida úvěr, umožnili jeho podnikavost a kon
kurenci s Němci a šidy. Svědek p. Korbel s Ameriky
svoa podnikavosti a obětavostí prospěl velice ům
v nové i staré vlasti. Otec nevěsty svépomocí založil
velký průmyslový závod. Dle příkladu těchto mušů

n by lid náš hledatí spásu v ovépomocia plodnépráci.
Redaktor v obžalobě. Kdo stopaje po

krokářské pamflety v Novém Bydžově vycházející,
pod jménem „Bydžovské Listy a Stráž n. Cidl“
přímo žasne nad tím, že v posledních číslech ze
dne 10. a 17. dubna nevalézé smí jedmeou jméno
„Klerikál“, Brynychova „Obnovu“ atd. atd. Poněkod
snad to vysvětlují „Bydžovské Listy“ ze dne 24. t.
m. oznamujíce zase „sensaci“, že totiž redaktor Pa
velka žalován jest Žiželickým kaplanem, vp. Janákem
pro urážku na cti. Neríme ovšem, zlaž bude to zasa
„sousační líčení“, jako loni s Rašínem,ale my
alíme, že Žiželické Ražínoviáda blíží se jednoa ku.
konci. Tak memtravně psáti o kněži za tím
účelem, aby z působiště svého byl odstraněn, může
se očekávat: Jemema od odchovanců Rašínových.
Pověst vypravaje,že jeden pán půjde-li to do tahého,
postavi se prý P: Janákovi čelem!?| | Jsme zvědati
na tuto hrdinnosf A neopomene sí vyžádati o ní z
místa kompeteotního příslnáného objasnění. Dle do
ulechabylo nějakýpamflet toho posláz i do rodiště
kaplana Janáka, do Cbocněl|

Z Nové Paky. Naše Oyriliská Jednota s6
tší přes všecku nepřízeň času a poměrů. Získala
tmnokých nových členů, zvláště z téch nejmladších,
jiché dětský andělské hlasy přímo uchvacují a
povznášejí svojí čistotou a nevinností. Dosud ne
dali jsme o sobě správy nižádné, domnívají ce
pracovati v skromné ticboscí. Než vědy skromnost
není na místě, zvláště majdeli se „mnž přízně,“
jenž jednota po vůkolí basobí a poctivou práci
upírá. Proto ustanovili jsme se dáti o sobě světu

správu a zároveň upozorniti kraby hedby milovné
na skladby, které naše jednota ve chrámu Páně
klášterním provésti chce řízením osvědčeného již
ekladatele ředitele cbóru p. Hyaka Tomáše. Domní
váme se, se by kašdá jednota Cyriliská měla

podávati správy, která děla chde prorósti, buď
aby upozornila na díla a skladby, které by sand
přemnohý rád poslechl, kdyby věděl, še v někte
rém bližším místě se provozují. Hudba chrámová
by tím získala a líd by si vkus pro hudbu cbrá
movou sušlechťoval. Naše jednota ustavila ge pro
každý něsíc zasílatí do Obnovy pořad těch děl a

Pro měsíc
květen vybrány jsou tyto skladby: Každou
neděli cborální „Vidi aguasm“, „Iotroitus“ a „Com
munio“. Dne 2. května: „Misea Salve Regina“
od P. E. Stehle, offortorium od H. Tomáše, Pange
Mogua ud Skuherského. Dne 9. května: Missa
Tertia od Hallera, offert. od H. Tomáše, Pange
lingua od E.Etta. Dne 16. května a dne 27. kvě
tna: „Nílasa -in honorem Setae Laeiae“ pro ami
šený sbor. s průrodem smyčcového orchestra. A
trompét a 2. tromboné od Frant. Witta op. IL
graduale a offert. od H. Tomáše, Pange lingua od
J. Fórstra. Dne 23. května: „Missa ia hosorem
Ss. Nominis Jesu“ auct. Fr. Hruáka op 14. offert.
od H. Tomáše, Pange liagua od Palestrini. Dne
30. května: Missa brevis od Skuberského op. 45.
offert. od H. Tomáše, Paage od Ig. Traumihblera.

XII včelařský sjezda výstava včelař
ská pořádány budou dle usnesení zemského ústř.
včelařského spolku pro království České ve dnech
15.—17. srpna t. r. v České Skalici pod prote
ktorátem J. J. prince Viléma se Schaumbarg Lippe.
Velké zásluby o hospodářství a jeho odvětví vče
lafství, podporované pěstováním medonosných rost
lin u rozsáhlých panských dvorů, a o zemědělství
vůbec, které zvolený péstektor o tutagkrajinu má,
oprávňují včelařský spolek pro okres Čosko-Ska
lický a Z4členný výstavní výbor k nejlepším na
déjim, že tento včelařský sjezd, spojený s výsta

vou a včelařstvískrze zvláštní přízeň„Em ,rotektorátem v této krajině velice z Při
lášky k výstavě a ku sjezdu dějí se nyní již u

výstavního výbora v České Skalici. Účastník jesdu pošle za legitimaci 1 sl, vystavovatel 60kr.
sáčež obdrží mimo jiné bespletné ubytování v do
tech soukromých nebo dle přání levné ubytování
v hostincích. Z místa a sa doprava předmětů

m nádraží do výstaviště a p se neplatí. Vystavovati možno co, dooboru včelařsty| apadá.
Za přijatou hláška ho se lepitinaba: Množ
ství cen, jimiš budou nestrannými zoalci posou
sené předmětypoctěny, oprávňujevýstavní výbor
k naději, že včelařský sjezd a výsteva Da sove

17.Pokrokarjrnosti:18.Soadníst stistika.19.Otáska

rovýchodu krásaých Čech bedou důstojné za
-stoupesy.
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Číslo 112.

„Gtsat František Josof v Petrohradě.
| Čísat František Josef L byl tentokrát

e neobyčejnou slávou, leskem a ae zvláštní vřelostív Raakuuvítánarovněžjehosynoveca.
(praesamptivní dědic, pan arcikntže Ota. Již uví
táním ve Varšavě prokázeloRasko seniorua hlavě
evropských císařů zvláštní pozornost. Generální

a pana arpviknížete v čele všech mu podřízených
vojenských a civilních bodnostářů, za přítomnosti
pravoslavného a katolického duchovenstva. Ne

vesměs jako knížete míru.
Všeobecné a pevné jest přesvědčení, že co

sta císaře Františka Josefa do Petrohradu svojí
důlešitostí překonává daleko významnou návštěvu
earských manželů v mězíci květnu m. r. ve Vídni.

„Ruské i vídeňské listy ubezpečují, že má býti
nynější návštěva našeho císaře v Petrohradě
dalším článkem k vybudování dobrých styků ra
kousko-uberských: styků přímých a bezprostřed
Dich, které si upraví Rakousko samo, bez cisí
přízněa cizího zakročení dle vlastních sáj=
mé a vlastních potřeb.

Kdo evropské udílosti znaleckým okem sle
duje, toho není tajno, Še v posledních letech je
veliký a podstatný rozdíl v poměru Rakouska a
Německa k Rusku. Byl čas, kdy z Berlína urče
vali Rakousku postup vůči carské říši a od dob
Andrassyových sahrávali ai na protektora, vymá
hajícího v Petrohraděmíru přízně pro Rakousko.
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radujícím se třetím a sa dob trojího dělení Pol
sky a za obou Napoleonů velmi dobře se mu to
vyplatilo. Teprve po zmaření míra nvatoštěpán
ského na kongressu berlínském poznal kníže Gor
čakov, že Německo pracuje protiněmu a že 0
mu podařilo úplně pomoci Maďarů provosovatí po
litiko protiruskou. Dobrácký car Alexander U.

„však věřil ješté pořád svému příteli Vilémovi, to
téz činil pak jeho nástupce a syn Alexander IIL,
který však po delším váhání přece jen poznal, že
Rusko se musí postavitius vlastní nohy,

Prvaí přátelštější styky navázal s carem
xandrem IIL. zvěčnělýarcikníže Karel Ludvík.
Redaktor tohoto listu, jako spravodaj Politik a
Pokroku mělr. 1885. příležitost seznati poměry ra
ského dvora a osobnosti na ném rozhodující, měl
také příležitost v arcibiskupské residenci v Kro
měříži, při dvorních slavnostech a na honu v oboře
pozorovati styky raakých Veličenstev s rakouským
císařem, císařovnou, korunním princem lem,
arciknížetem Karlem Ludríkem a jeho choší Ma
rií Terezií, dále 8 carovým nejstarším bratrem
velkokníšetem Vladimírem a jebo chotí velkokněž
nou Marií Pavlovnou, měl také příležitosť pozo
rovati nynějšího cara Mikuláše a jeho bratra, Ca
reviče Jiřího. Původně chladné a odměřené cho
vání cara Alexandra III působením arciknížete
Karla Ludvíka a cařice Marie Feodorovny ustou
pilo brzy srdečnosti. Carští synové cítili se v Kro
měříšibrzy jekodome a velicea3 jimlíbil náš
hanácký, slovácký a valašský lid v malebném svém

kroji, který v mnohém ohledu připomínal jim ruský jejich život. Mladí princové bylivelice skromní,

vlastních mohou A jak bezprostřední návštěva cí
saře Viléma před odjezdem císaře do Vídné svědčí,
dmes domáhá se Německo ruské přísně prostřední
ctvím našebo císaře. Kdo blíže zná. jak a starý
císař Vilém choval vůči Rakousku v Gastýně a
kdo nyní vidi, jak jeho vnuk prostřednictvím na
šeho olanře bledá dorozuméní s Petrohradem a jak
proto Německo hledí v řecko-tureckém sporu pře
dejíti všem přáním Ruska, ten nejlépe oceňuje ten
veliký rozdíl mezi dříve a nyní. Německo usiluje
stůj co stůj, aby tři císařské velmoci uzavřely ja
kési volné zvláštní dohbodnutí o záležitostech na
Východě, ač vlastně záležitosti tyto týkají se jen
Ruska a Rakouska. Prusko snažilo se ovšem jiš
od časů Bedřicha II., aby v otázce východní bylo

© FEUILLETON.
Slavnosti pražské.

V pátek, v sobotu, v neděli a v pondělí byla
královská Praha dějištěm velkolepých slavností
církevních, pořádaných na oslavu českého světce,
jehož jediná snaha nesla se k tomu, aby av. víru
a sv. mrav ve své vlasti upevňoval, a jenž pak,
když dvakrát byl vypuzen nepřátelstvím proti
němu osnovaným, před 900 lety podstoupil smrť
mučednickou. Vedle knížat církevních Jeho Emin.
ndp. kardinála Schonborna, knížete arcibiskupa
dr. Theodora Kohoa, J. J. M. M. nejdůstojnějších
biskupáó Nep. Jana Ed. Brynycha (jenž slavnosti
zahájil velkolepým, důmyslným kázáním), Martina
Říhy, E. Schěbla, Fr. Sal. Bauera (z Brna) a
dr. Senestreye z Řezna, účastnili se pražských
slavností preláti zemští, člení nejd. pražské ka
pituly, přečetné duchovenstvo ze všech zemí če

města Prahy a nesčetné tisíce lidu.
Církevní průvody děly ve úle předem vytkou

pražských všichni věřící ka
tolíci v zemích českých. .

Za to »Národní Listy« uctily jobileam sv.
Vojtěcha svym obvyklým cynickým způsobem.
Clánek podepsáa jest chiffroú ska—«, tedy chif
frou fuských vládních listů, v nichž

rubleje« bývají »důhazem« pro všechny potřeby.
ráce —vka«— nesníží památky © mu sv.

Vojtěcha, ale navejvýš si český lid o písateli ba
DOpisu učiní správné mínění. »N. L.« a pokro
kářské listy ukrutně těší polské zprávy, že pravé:

dobře vychované děti chovali se s uctivou poko
rou, za to útalně a přátelsky chovali se k svěč
nělému arciknížeti Karlu Ludvíkovi. Velikou ra
dosť měli, když náš císař jmenoval. careviče Mi
kuláše belánským nadporočíkem, dětinského pak
Jiřího poručíkem 6. hulánského plaku cara Ale
xandra. Oblekli se ihned do připravených rskoa
ských důstojnických uniforem a v residenci arci
biskupské, kdev pravém křídle zámku ve velkém
nárožním pokoji společně bydleli, nemálo se také
jimi parádili. Oba princové dohodli se pomocí ru
Štiny zcela dobře se slečnami předních českých
rodin kroměřížských, které v residenci na výpo
moc povolány byly, jichž se na zvláštnosti lidu
moravského a nato, co se dálo před palácem a při

ostatky sv. Vojtěcha nejsou v Praze u sv. Víta,
ale v arcibiskupském kostele ve Hvězdně, kde byly
uloženy od knížete Boleslava Chrabrého, který je
po smrti sv. Vojtěcha r..997 od Prušanů vykou
pil. Sv. Vojtěch byl hned po své mrti, tedy od
svých současníků, kteří jej a jebo život ctnostoý
znali, ctén za svatého »Císař Ota III. již r. 1000
vykonal pouť k jeho brobu v Hvězdně, kdež si
vyprosil rameno sv. Vojtěcha, jež uložil v kostele
římském k jeho cti posvěceném.
« — Když kníže český Břetislav I. na své drubé
výpravě polské r. 1039, tedy 42 let po smrti sv.
Vojtěcha dostal se do Hnězdna, dychtili hned
všichni Čechové zmocniti se těla svého světce;
přítomný biskup pražský však toho nedovolil, do
kud by Čechové nesvolili k zákonům proti těm
nepravostem, jimiž sv. Vojtěcha za žíva hněvali.
A tak kníže Břetislav a biskup Šebíř u hrobu sv.
Vojtěcha se shromážděným sněmujícím vojskem
vydali několik přísných zákonů o různých zločí
nech. Pak teprve biskup Šebíř jal se kladivem
bourati hrob, jenž byl za oltářem zdi, takže tělo
nemoblo jinak býti vykopáno, lečby byl oltář roz
bořen; schvalozpěvy vyzdvihli biskup akníže tělo
i postavili je na oltář vyšší; v témž kostele vzali
též tělo arcibiskupa Radima, a v jiném kostele
hnězdenském vykopali ostatky pěti bratrů pou
stevníků, kteří asi r. 1004 byli v Polsku usmrcení,

Příchod knížete Břetislava s touto a Jinou
kořistí do Prahy (dne 24. srpna 1039) podobal
se triumfu. Kníže biskup v čele průvodu nesli
tělo sv. Vojtěcha, opati, kněžípak ostatky, klenoty
jiné věci. Na vosích vezena byla konečně kořist
válečná. Takto vypravuje © těchto událostech sta
ročeský hist. Kosínes, jenž dále vypravuje, kterak
knfže Břerislav 1 biskop Šebíř byli obesláni do
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jejich projížďkách městem, dotazovali. Jak vycho
vatel obou princů, tehdy atařičký, v loni zvěčnělý
gouerál Danilevskij s pravouruskou ochotou

vělm pozormbodným,co na cestách svých ssatřil.
Die cara Alexandra III. zaujaly realní vědy
d místo ve vyučování nynějšího cara a
mimo to svláště důkladně továny byly noro
věké a rgské dějiny. Car Mikuláš mlaví také da
sti plynně polsky, německy a řecky a důkladně
sná rysky, dánsky, franoouzsky a anglicky. Car
Mikuláš je kaížetem míru, ačkoli se vzdělal vo
vědách vojenských, prošel všecky drahy zbraně a
prodělal i kus štábních důstojníků. Státní! právo,
státní správa, vědy finanční, oesta kolem světa a
časté jeho cesty do Dánska, Anglie, Německa,
Francie a Rakouska zjednaly mu široký rozhled

světový. > M.
Mikuláš Notovič, raský spisovatel, papsal o

nynějším carovi: „Možno se domnívati, že dvě
otázky, které dnes všechen svět zaměstnávají, my
slím otázky sociální a východní dojdou za jeho
vlády rosřešení. Učitele jeho jsou tou měrou pře
svědčení, ša jej sesňátnili se všemi podrobnostmi
státního hospodářetví . .. Jea opravdové povahy
a od přírody přemýšlivý, jest car pro dvojí ten
zápas již vyzbrojen . . . Je-li car postavou menší,
sluší jej, co se týče duševního vývoje nazvati ve
likým. V jeho očích, v-nichž dobrota matky se
zračí, spočívá i pronikavý, majestátní poslušnost
vyžadující a důvěru budící bled Romanovců. Po
otci má přímosf, počestnost, otevřenost, po matce
mírnosťt a pozorovací nadání. Protinémecké vycho
vání, "jež Marie Feodorovna svým dětem dala
uchovalo v jejich srdcích svatý žár lásky vlaste
necké, bez níž nelze Rusko dobře spravovati. Lá
ska ta bylu majákem Petru Velikému, Alexandru
IL a jmenovitě Alexandru IIL; ona byla i vůdkyní
na cestách mladého careviče.

Když Mikoláš II. před cestou kolem světa
(r. 1880) navštívil poprvé císařský dvůr ve Vídni,
volala česká mládež v ulicích města své bouřlivé
Sláva. Průvodce Mikulášův, kníže Uchtomskij
ochotně to kvitoval a připomenul, že jeho příští
ear měl zjevný důkaz toho, že Čechové jsou ve
Vídni a že se hlásí k hosta císařovnu. U rakou
ského dvora byl car Mikuláš vítaným hostem, byl
přijat vždy důvěrně a srdečně, jako člen rodiny.

Jeť zajisté přáním všech Čechů a upřímných
=== ©

Říma k soudu papežskému pro skutky v Polsku
spácbané, zejména také pro odnesení svatého těla.
Kosmas vážil tyto své podrobné zprávy od očitých
svědků těchto událostí a protože jest spolehlivost
Kosmova v dobách jemu tek blízkých nade vší
pochybnost postavena, můžeme jeho zprávy pova
žovati za úplně zaručené. Polský historik Dlugoš,
jenž se v 15. století jal tvrditi, že pravé tělo sv.
Vojtěcha zůstalo ve Hnězdně, není bistorik hodno
věrný. Naopak polský historik Martinus Gallus,
jenž psal v první polovici 1+2.století, praví při
Kazimírovi I.: »Toho času Čechové zbořili Hvězd
no a tělo sv. Vojtěcha odnesli«. Jiní starý letopis
krakovský (II. 830) praví k r. 1037 »Corpus be
ati Adalberti in Bohemiam transfertur.« Letopis
Sedziwojův (II 873) má rovněž: »1037 corpus b.
Adalberti in Pragam per Bohemos traasferture.
Také jiné letopisy malopolské ze 13. a 14. sto
letí zmíňují se o převezení ostatků sv. Vojtěcha
do Prahy. —

*První pokračovatel Kosmy pražského po
znamenal k r. 1127, že nalezena byla ve Hnězdně
hlava sv. Vojtěcha; a táž zpráva čte se také ve
starých letopisech krakovských (Bělovský II. 832,
sl. 875.) Teda již roku 1r27 počali ve Hnězdně
ukazovati nějakou lebku za hlavu sv. Vojtěcha, a
běbem času přibyly k tomu i jiné kosti. Ano,
jestliže Martinus Gallus, přílišný, chvalořečník
současného Boleslava Křivodstého, nemluvil při
tom jen do větru, tento král polský již okolo r.
1313 vykonal ve své říli pouť ke hrobu sv. Voj
těcha a daroval: zlato ostatkům sv. mučedníka
(Bělovský I. 481.) Dle toho by hnézdenské ostate
ky byly podvrženy dosti brzy po odnešení pra
vých do Čech, a nepomáhalo by jim nic spro



přejí, aby |
dvůr na vlastní očí.

Okolnost, žé císaře na zvláštní
doprovedil do Petrohradu též náčelník rakonského
generálního štábu, baron Beck, svědčí o tem, že
ear Mikuláš Rakousky důvěřuje, še si přeje, aby
vynikající generál rakouský reské vojsko poznal
a o něm svůj úsudek . Neméně vyznámno
jest, že správce ruského zahraničného úřada, hrabě

uravěv, byl bezprostředněpted příchodem na
šeho císaře jmenován ministrem ruských zahranič
ních záležitostí. Povýšením hr. Muravéva má se

„světu ukázati, že car jest úplně spokojen s míru
milovnou jeho politikoa, která jest pouse pokračo
váním politiky dlouholetého ruského velevyslance .
ve Vídni,knížete Lobanova Rostovského,
dobrého zvěčněléhopřítele Rakonska i národa našeho.

Cesta rakouského ministra zahraničných zá
Ješitostí, hr. Goluchowského do Petrohradu ovšem
dokumentaje, že v Petrohradě v úterý, ve středu
a ve čtvrtek jednalo se o politice a že se mu po
dařilo docíliti úplnou shodu Ruska a Rakouska
v záležitosti východní. Francie míramilovné poli
tice našeho císsře důvěřuje, Italie je k samostatné
akci neschopná, a Anglie, vidouo shodu Ruska a
Rakouska, prohlásila právě teď, že-vůči Řecku,
které do boje s Tureckem veštvala. zachová ne
utralitu, ba angličtí dobrovolníci se nabízejí do
konce i pomoci Turecku. Takový obrat způsobila
cesta našeho císaře do Petrohrade.

Otázka čelední,
Pro rolníka nadešel čas pilných prací na

polích a Ssnimi dávné ovízele a nářky. Rolník
touží nyní nejen na špatné časy, zadluženost a
láci obilí, ale takó na svou čeleď. Takových čele
dínů, jací dříve bývaly, více není. Dříve sloušila
slažka poctivě a věrně do 26—30. roka ba ještě
déle, vyznala se velmi dobře ve všech pracích do
mácich i hospodářských, znala dobře dojit a krmit
dobytek, zacházela s tou němou tváří vlídně, za
opatřovala jej vším potřebným, neboť němá tvář
se potřeb svých dovolati nemůže. A což teprve
ten poměrmezi bospodářem a čeledí. Tvořili jaksi
jednu rodinu a čeleď bývalá Inula ke statku, v němě
kdysi sloužívala, i když si byla vlastní domácnost
založila. Celé generace chudších rodia vysloužily
na těchže statcích anebou hospodářůa hospodyní,
které« těchto statků pocházely. Starý bývalý če
ledín v čas návštěvy a potřeby nikdy také ze
statka s prázdnou neodešel.

Dnes se poměry zcela změnily. Chasa hledí
napřed sobe a — nezacháeí-li s ní hospodářjako |
s máslem, tu mu buď uteče, anebo vi schladí žáhu
na dobytku, jednou jej nechá o hladě, podruhé
ho překrmí, jindy jim natlače, po druhé zase ho
špatně očistí, podestele a podojí. Nedělá to chasa
vždy ze slomyslnosti, často téš z nezkušenosti,
z nedbalosti, nesvědomitosti a z nevědomosti.

Nynější čeleď je mladá, alužka vydrží na
statku zřídka do 20 let, pak jde do továrny nebo
spíše do porodnice. Konat řádně práce domácí a
polní, zacházet dobře e dobytkem sřídka kdy se
naučí. Nyní vydrží čeleď na statku, rok dvě léta,
pak se provdá nebo jde jinam. Dříve vydržela
služka na statku deset i dvacet let, sloužila tam
od té doby, co vyšla ze školy, až se provdala.
byla pravon rukou bospodyně a tato z vděčnosti

V
V. 236), dle kterého by hnézdenské ostatky
mobly býti částkou pražských, která prý r. 1253
byla biskupem pražským dána biskupovi krakov
skému sménou za ostatky sv. Stanislava«. Tak
napsal professor české university a vynikající bi
storik český dr. J. Kalousek.—- Placený tupitel sv.
Vojtěcha v »Národních Listech« byl tedy ze lži
usvědčen od činitele nejpovolunějšího v této věci.

Český lid ;:mél ostatky a památku sv. Vojtěcha
vždy v největší úctě. Dne 15. března 1880 dal
otevříti kardinál kníže Bedřich Schwarzenberg za
přítomnosti sv. Vítské kapitoly a znalců hrob sv,
Tojtěch. Ve hrobě zazděném našla se tumba v po
době starých relikviářů, v ní pak nalezla se schránka
svázaná šňůrami a zepečetěná velkou pečetí arci
biskupa Arnošta z Pardubic. Na nalezených tam
dvou tabulkách olovéných byl nápis oznamující, že
dne 11. ledna 1346 arcibiskup Arnošt u přítom
nosti markraběte Karla (pozdějšího císaře akrále,
otce českévlasti) ohledal brob sv. Vojtěcha, pěti
bratrů a jiných svatých, a že ostatky tyto byly
30. září 1346 do hrobky opět uloženy a r. 1396

(znova uloženy. Od r. 1346 nebyly tedy ostatky,
jichž je již málo ohledény. Arcibiskup Arnoš: do
svědčil, že již před ním starý list označoval je za

„Ostatky sv. Vojtěcha a jiných svatých.

m

se jí také o výbava: Podobaš byl čele
dín prevoe rakou bogpodářovou, zmal výbosné
vlastnosti koníi polí a hospodářmohl Se sa něbo
v každém ohledu spolobnoet. Obec měla dříve na

udršet se v práci a dostaškv obci obydlí, musil
se také pořádně chorat.

Liberální doba zrušila starodávnénaše slo
vanské obecní zřízení, nastala volnost stěhování i

vázán, s níž sůetala stará břemena spojena.
Nezachází-li dnes rolšík s čeledínem a sluškon

jako s máslem, nechají se sice od něho živit přes
ziráa, dyš však nastane jarní práce, tedy ma
bez dloubých okolků utečou. Na Hradecku jest
teď celá řada bospodyní bez služek, neboťtyto —
nechavše se vyhladovělé po celou zimu krmiti, šly
buď do továren nebodo laběí slusby v městech.

Kdo si jen trochuvšímá rolníckých poměrů,
tea vidí, že na vsích neustále pracovního lidu pra
práce polní ubývá a že v dobách nejpilnějších

„ v dobách žní; při sázení a dobývání bram
. sklisní řepy naši rolníci nevědí, kde by ná

denníky sebnaly. Nedostatek pracovního lidu ne
pocítuje však jen rolaík, nýbrž také velkoststkář,

ač ten ještě spíbe může sobě pomoci,protože mnozíobodí lidé závisí na něm ohledně paliva a steliva.
Hospodářové majíce stále větší nesnáze s če

Jedí, právem dovolávají se změny zemského če
ledního řáda, poněvadě dosavadní ze dne 7. dubna
1866 se na daošní poměry více nebodí. Petice
moohých hospodářských spolků jsou hlavně proto
zajímavé, pončvadě lze £ nich pozuati, v Čem 86
eltí rolnictvo nejvíce stíženo a kterak si předsta
vuje odpomoc.
==| Nejvíce si stěžují rolníci, še čeledíni opou

-nějšími pracemi polními; hospodář musí čeledína
živiti v dohách lebčích prací hospodářských, *kdy
jebo služeb méně potřebuje, když pak nastane doba
okopávání, plení a žní, když hospodář bez čeledi
nemůže se obejíti, opouští jej čeledín a uteče mu
často bez výpovědi.

Rolníci by si mohli pomoci částečně tím, žo
by se prohlásili solidárními a že by nepřijal: do
svých služeb pacholka nebo služku, která od ji
ného hospodáře ze služby uteče. Naše rolnictvo
však bobužel nedrží tak dohromady jako dělnictvo,

Jest vkašdéčeledníknížce. Stane-lise to, nebud©
třeba měaíti macho „na ustanoveních čeledního
tu. Dělnícia nádennícihájíteď vady boužev

„saté svá skutečná i domaělá práva. Jest proto

A udrželi svůj stav. V muchých krajinách Čech
„deepěly poměry jiš tak daleko, že rolník nemoba
dostati čeledi, obdělá jem tolik rolí, kolik « členy
své rodiny jest s to obdělali. Ostatní půdu ne
obává lešotiladem. Stát však nedbaje těchtorad
ných poměrů, žádá pe rolaíkovi přese, aby
řádně pozemkovou daň platil, aě jost daň tate za
nynějších poměrů eplikou negpřavedlivostí.

6 JakIso zamesiti nedostatek dělnictva hospo
dářského? Otáskou touto zabývale se v poslední
době e. k. bospodářešíí společnost vídeňská, která
se usnesla domábati se u sborů sákonodárných
následujících zařízení: —-— 

| 1. Domábati se Jasu přiměřené PUPaTY,čeledního řádu a napotom vydání zvláštního tádupra

2. Zavedení všeobecného pojištování nemo
ceunkéhoa úrosoréhoa jeho soštátnění,případně

posemětění. ' :
3. Zákaz, abyse nesmělo používati ženských

a dětí ku pracím v továrnách. —
4. Postavení pod kontrolu státní ústavů pro

sprostředko vání slušek. .
5. Zavedení pravidelného vyučování temě

dělství ve škole obecné seb v pokračujících ško
lách hospodářských.

6. Energické podporování soselování pozemků

ná a sábas svobodné dělitelností selských
7. Devolování hosp. dělníků s-ahtivního voj

aka ku pracím v době fní.
8. Najímání káranců k obstarávání prací

kých.
9. Vychovávání zamedbané a upuštěsé mlá.

deže ve zvláštních polepšovacích a sdobročisných
ústavech na řádova hosp. čeleď.

10. Šíření nábožensko mravného vychování,
skromnosti, pracovitosti a spořivosti, jakož i po
Ulačování přepychu a marnivosti vo škole obecné.

11. Braké v život uvedení zákona o spole
čenstvech hospodářských a jeho provedení sáko
nodárstvím zsaským. —

12. Vyobcování oné čeledě a onoho dělnictva
s měst průmyslových, jež během l4 dnů nemalozne

-žádného zaměstnání.
váno jako jsvu organisování dělníci v továrnách a

Mměstech, řemeslníci a livnostníci ve společenstvoob. .
Mnohé hospodyně si slibovásím rozmanitých

slažebních přídavků služky naopak lákají a k o
puštění dosavádní služby ovádějí. Také mnobý
hospodář v tomto ohledu chybuje a zapomíná. že
pro budoucnost si tím sám nejvíce škodí, neboť
platí všude:„Jednou mně, zítra tobě“ —

Hospodáři tedy prozatím nesbývá jiného,
leč počítati s danými poměry — Jak se mají ho
epodáři brániti? Proti tomu, když čoleď opouští
službu předčasně nebo bez výpovědi, brániti se
může hospodářtím, že sedomáhati bude zakročení
obeeního starosty: dle předpisů čeledního řádu

pracím zjednaných má trvati, ustanoven na jeden
rok. Zvláštní úmluvou může sice tento čas usta
noven býti jinak, avšak úmlavy takové seve sku
tečnosti neuzavírají, poněvadž by musily býti baď
sepsány nebo před obecním starostou ujednány.
Bez výpovědi není čeledín opravněn hospodáře
opustiti vyjímajíc, še by hospodář ubližoval mu
hrubě na cti, na zdraví (v Prasku je nějaký ten
záhlavek dovolen a ostřejší na vesnicích obvyklá
slova neberou se na vážky), nebu kdyby sváděl
jej k nemravným nebo nezákonným činnům ($ 28.)
Čtyřnedělní výpověď ze služby může čeledín dáti
jen tehdy, naskytne-li se mu příležitost zaříditi
vi vlastní hospodářství (u ženských příležitost se
vdáti), musí-li čeledín z důležitých příčin na jiném
místé se zdržovati, nebo potřebají-li čeledína jeho
rodiče 8 29.) V každém případě, chce-li čeleďin
z příčin avedených slažbu opustiti, musí ozaámiti
to obecnímu starostovi, a přeje li si toho hospo
dář, musí dokázati, že nastala některá z pří
čin | právě uvedených, která oprávňuje jej vy
stoupiti ze služby.

Odejde-li úeledín ze služby dříve, než čas
služby prošel, a nebyl-li k tomu oprávnén z ně
které příčiny právě uvedené, má hospodář ozná
mit: to hned obecnímu starostovi. Obecní starosta
s dvěma radními ihned má zkoumati, opustil-li
čeledín službu skutečně bez příčiny a shbledá-li,
že tak se atalo, uloží čeledínoví pokutu
až do bzl., po případě potrestá jej vě
zením aš do 14 dal, dá o tom čeledínovisvé
děti a vvzve jej, aby se k hospodáři vrátil. Ne
podá-li čeledín s tohoto trestního nálezu obecního

manství a neuposlechneli, požádá obecní starosta
okresní hejtmanství, aby čeledína naceným způso

bem (pomosí četnictva) doprovodilo do obce (5$$1. a 41.
- © Budou-liobeegí starostovétakto jednati, do-.
vedou učiniti toma přítrš, aby čeleď neopouštěla
besdůvodně služba. To ovšem předpokládá, aby
obecní starostové i hospodáři obeznámili se po
drobně s předpisy čeledního řádu, který vytištěn

Politický přehled.
Jazykové nařízení, téhožznění00v Če

chácb,vydánobylov nedělitéš pro Moravua za
čalo se hned u všech soudů prováděti v platnost.
Němci Moravští, kteří zusnesení zemekého sněmu
zavedli ma gymnašiích a reálkách povinné vyučo
vání češtině, uznali tím sami potřebu zoalosti če
ského jazyka a nemohou proto proti jazykovému
nařízení suřiti. Ve výbodě zůstanou přitom i aa
dále. Úřady s jednotlivých zemí rakouských musí
dopisovati si německy. Vídeňská vláda by jim
však hlavy asi neutrhla, kdyby sl Čechy s Mora
vou dopisovaly tt česky. Badení vydal nařízení
jazykové pro Moravu zvlášť asi proto, aby tím
nezavdal Němcům sámínku, že uznává státopravní
spojení Čech a Moravy. Nyní sbývá ještě vládě,
aby opravila jazykovou otáska pro Čechy a Po
láky ve Slezsku. Dle toho, jak vyhoví potřebám
Slovanů, můžeme bouditi, jak nám vláda Badeno
va přeje '

Říšská rada sešla se vo středubez vel
kého účastenství se strany poslsnců. Protože není
k podrobnému jednání žádná osnova připravena,
projedná se zatím řada piloých návrhů, mezi ni
Iuiž nalézá so také návrh dra Russa na zrašení
novinářského kolku. Adresní výbor, který se zvalí,
jednati budou zatím otrůnoí adresse. Nen: žádné
pochybnosti, že tentokrát sněmovní většina dobodoe
Be o společné adresse. Zda-li se před letními

prázdninami projedná státnírozpočet jest dostipochybno. Vyrovnání rakousko-uherské projedná
vati se bude af na podzim.

Wlezané slovanští domohbouse konečně
také jistých úspěchů. České gymnasium v Opavě
bude oa počátku příštího školuího roka sestátněno
a polské gymaasiam dostane práva vořejoosti.
Opavské gymuasiam nebylo dosad pouze s ohledu
na Prusko sestátnéno. Dnes tyto zvláštní ohledy
pominuly.

i Ansanční zákoa přijatý sněmemkrálov
ství Českého, došel přád odjezdemcísaře na Rus
nejvyššího echválení. Stavební ruch v Hradci Krá
lové tím asi oživí a stavebsí místa budou míti
odbytu. . |

Spolek rakemako-raský nebylmožsá
uzavřen slavnostními státními smlouvami, avšak
potvrzen jest přípitky obou císařů, které přiúterní
dvoraí hostině spolu oba mocnářové vyměnili. Tak
vřelý přípitek nepronesl ruský car ještě se žádným
tmocnářem evropským, jako s naším císařem. Car

"skóémapřípitka může se rovnati pouze jebo toast
v. loni v Paříšia v Chalonsu provesený. Již 81

výst s děl, jimiž byl císař náš za svého příu do residence pozdravován, svědčilo, jak mi
lýma vítanýmhostemjestcísafnáš v Petrohradě



Ovlastnestech dobrá hudbychrámové,
Dle P. Krůčka podává B. Hakl.

-I
Papež Benedikt XIV. píševe své encyklice:

„Ánnas, gui hunc vertentem“ —ze dne 19. února
1749: „Cirkevní zpěv, jak nyní v kostelích se
slýchá a obyčejně varhanami, anebo jinými ná

stroji se doprovází, má tak zřízen býti, aby nicnesvatóho, nic světského, anebo diva
deloíbo se neslyšelo; (oibil profanum,nihil

kongregací sv. obřadův biskupům ilalským ku
konci r. 1884 v ohledu tom vydaná, praví totéž.

Že av. kurie toho tádá, jest zcela spravedlivé
a každému, kdo jen ponětí o účelu hudby chré
mové má, požadavek ten zcela přirozeným býti
Be vidí; a jest věru s podivením, že ještě ka to
lei jsou, kteříveselou a jak praví, Jibez
DOu, t j. světskou a divatelní budbu v chrámu
Páně trpí, neřku-li jí žádají a jí ae těší. „Vážný
jest život, veselé umění“ — mluví, nedotvrzujíce
snámého pořekadla, že, „kde echází myšlénka,
dobře se bodí citát“. Kdyby výrok tento byl správ
ný, musilaby se veliká řada nejdojemnějších děl
uměleckých prostě vypustiti, poněvadž veselá
nejsou. Tuf by se ovšem musilo také žádati. aby
všecky náboženské obrazy a všecka plastická

jako jest na př. trpící Kristus, anebo bolestná Mat
ka Boží; i ti by snad s veselon a se usmívající

nesmyslům dospěje se © požadavkem, že umění
má býti veselé. — Bmutné hudby,jmenovité
o slavnostech a svátelch, církev rovněž nežádá;
má však i tu budba s textem za jedno býti a

po celý rok v podstatě jedna a táž jsou, přece
však © slavnostech nádhernější a skvostnější bý
vají: rovnóž má i budba tuto sváteční radost,
ovšem svým spůsobem vyjádřovatí avšak církevní

' radost je duchovní radost a není a nebude ni
kdy radostí světskou, profanoi.

tedy, aby veselá, rosmarná hudba
byla ve chrám 8, řkuve chráměkatolickém,
kde denně na oltáři ona tajemná, nejsvětější oběť
se koná, předniž i sami andělé u ovatébázní se
třesou!

Srov. modlitbu mešní, svánou „secreta“ o 9. ned.
po sv. Duchu: kdykoli a této oběti se slaví, dílo

oapení našeho se koná. Takové modlitby se
opět 20 Věcí charakteristickou jest i toto: Náp

na kříži é psán byl (Jar 19, 19.) hebrejsky, řecky a
latině; a právétěchto tří jazyků užívá církevpří mší
svaté; latissky so říkají m y všecky; je Kyrie
eleison a Christe eleison; hebrejsky pak jsou slova“ alle
lujah, hosianna a amen.

Veselá, laškující hudba má prý býti tam,
kde Spatitel s týmš tělem a touž krví na oltáři
v Nejevětější Svátosti přítomen jest, v kterýchž
se na kříži za nás obětoval; veselá hudba' tam,
kde kříž na oltáři jest, aby, jak kardinal Bona
praví, obětujícímu kněsi i věřícím, bledícím na

ž, utrpení Páně, jehož mše živým obrazem
a opětováním obnovením jest, opét a opět se při
pomínalo a v paměti oživuvalo! Ceremoniale epis
enporum č. obřadní kniha biskupská. XXVIIL 11.
zřejmě předpisuje: „Třeba však pozor míti, aby
hra na varhany nebyla rospustilá a nečistá a aby
Ji nebyly doprovázeny zjevy, které se službami
bošími, officiem (rozumí blavně mši) nesouvisí,
tím méně světské anebo veselé, kluské (ne
dum profaní aut labrici).

Není zajisté bezpečnějšího ko, osuda
© víru ve vznešenost, důstojnost s svatost mše
svaté připraviti a slavnou bohoslužbu na pouhou
sábava sníšiti, než veselá, světská hudba chrámová.

Kdyby možno bylo, ahy dábel při tom kte
rém chrámu za dirigenta choru ustanoveo byl, ne

. „provádělby, chtěje věřícím víru v živou přítomnost
áně při sv. oběti odníti, bedbu pustou, prosto

pášnou a divokou, nikoli, dalť by se tak brzy
znali; ale uastrojilby hudbu příjemnou, sladi.
ou, a svůdnou, která by smyslnost dráždila a

čidlům labodila a moh! by býti jist, že cíle svého
dosáhne; nebot kdo v hudbě takové si libuje, u
toho brsy byť i v kostele byl, víra ve skuteč
nou přítomnost Spasitelovu na oltáři, ae
oslabí, umikne, až poslézezanikne; a dábel úmy
slu svého dosáhl. J.Selb st o tom píše: (Katbol.
Kirohengesang 2. Aufl 5. 85.) Tato „bodrá“ had
ba kostelní (jak ji nazývají) musí jménem „sv ůd
kyně lidu“ osoačena býti. Vždycky-li tak ve
působí, bývá šťastnou náhodou jen to, že náš lid
namnozezapomněl, liturgicky cítiti a se

' modliti, tak te, jakmile služby boží začínají.
. do svých modlitebních knížek se zahloubá a o kůr,
a ovšem též o kněze, t j. co na oltáři se děje,
málo anebo pranie se nestará.“ A to pravda!

Jestli-že veselá, posvětětělá hudba v kostele
zavznívá a lidé dle toho i ve chrámu Páně také
tak se ohbovají:jest věru mezinima. jistá spoji
tost; jedno zapřičiňujedruhé. Komu ma tom
nezáleží, aby v pravdě nábožným byl a s církví
stejně cítil. tomu -dojista 1 ma tom málo záleží,

sda-liš choral, anebo sloh Palestrináv, aneboDB
sný rd 91 slob církevní v kostele vládne,čilimic;u vše mujest nudné,protivnéa

sdloubavě. A naopak; kdo při nejsvětějším. úkonu
světské lebkovážné, dráždíré a smysly lechtající
skladby olyšeti může: ten brsy nejen zevní, ale i
vnitřní vážnosti před evatostí místa i bohoslužby
posbude a stane se ve svém duchovním životě
jistě povrchním, meH lehkomysiným, což dojista
býti nemá. — (Pokračování.)

Drobné zprávy.
Pán Masaryk, Herben a socialističtí

kumpáni hrají pořád emutnější úlohu.
osledními událostmi jest zjištěno, te Masaryk

Jest nejen otcem omladiny a pokrokářů, ale též
rádcem a vůdcem české socialnědemokratické strany.
Ubobý „Čas“ se slobí, že mladočeská strana vatou
pila v jednotu s klerikály ase šlechtou, ve spojen
ství, které prý před 6 lety bylo nemožností. Praví:

Ale divta se, když sama má v lůně poslance
Březnovskébo, který se ucházel v Praze o kleri
káloí blasy, zapsal se br. Schůnbornovi — a ne
byl proto vyloučen ze straay svobodomyslné. Mla
dočeská strana vstoupila ve spojenectví s Poláky,
s lidmi, jimž čestný muž vlastního národa, Edvard
Guiowoss, nechtěl podal raky, poněvadžna jejich
rukou lpí krev .. “ „Času“.není také po chuti
jazykové nařízení a antisemitismus pražský. Tento
prý bývá útočištěm politických hlav, které už ne
mají co myslit o státě anárodě, nýbrž doufají jako
cbiliesté, že koncem století nadejde soudný den
ačekají spásu, odkud jí nikdorozumný nečekal. Že je
Masaryk vděčný židům, tomu se konečně nedi
víme, vždyť žid Fleach ho učinil před lety svým
universálním dědicem, což mu vyneslo přes 60.000
zlatých. Ale panu Herbenovi se přece divíme.
Roka 1889 dokazoval přece jeho „Čas“ na zá
kladě úřední statistiky, že chladná cifra usvědčuje
židy z nemravnosti prostředků, jimiž domáhají se
statků vezdejších na újmu svých spoluobčanů, že
podává důvody, jimiž hnutí protižidovské vysvětliti
lze. Tehdy také se tázal pan Herben, kteraké že
je postavení pravé svobodomyslnosti k hnutí pro
tižidovskému, a dovodil pak (víz str. 605 1 606
Času). „Ani humanista nesní zavírati se důsledkům
skutečných poměrů, ano bylo by největší chybou,
kdyby nechtěl viděti věci tak, jak skutečně ee
mají. Neboť kterak lékař chtěl by zhojiti chorobu
neb rána nějakou, kdyby prve pro jakékdli ohledy
delikátní diagnosu nechtěl provésti až do nejzazších
konsekvencí. A tak i zde, kdo řekne: cifry přisu
zují židovetvu ty a ty nečestné vlastnosti, — ne
stává se výrokem tim antisemitou, nýbrž jen
učinil správnou diagnosu, neuzavírajese
před faktickými poměry a teprve další jeho jed
nání rozhoduje, zda alaší řaditi jej mezi antise
tmityčili nic. Dovoruje pak, že židé nabytím úplné
svobody a emancipace převzali oa sebe tóž mravní
Povinnosti aže vzděláním křesťanynamnozei před
stibly, staví šidy před alternativu: „buď neuzná
váte opy své povinnosti, necitíte onu vyšší mravní
zodpovědnost,a potom nejste dospělí pro
soběprárnvot v naší společnosti i musí
tedy svoboda vaše, postrádajíc mrav
ních základův a tím zvrhajíc 60 v boz
úzdnosť, býti obmezena, aneb uznáváteony
závazky a cítíte svou sodporědnosť, a potom na
dáni jsouce plně způsobilostidostatečnou, m usíte
nezbytně přispůsobiti se mravnímu
řádu naší společnosti. A tu děsnéony čí
slice hořejšístatistikyo vykonávánítrestního práva
musejí zmizeti, musejí zaměniti se v čísla normálná.
Sic ovšem, užívajíce vědomě a srozmy
slem proti společnosti prostředků sto
jících mimomravní řádjejí sami oprav
ňujete jakepolečnosttufotak zejména
antisemity, aby bránili se proti vámi
výjimečnými ustanoveními sociálně
pojitiokými vůbec a zákonnými zvláště,otuvje stanovisko humanity v tóto otázce.
Neboť zajisté humanitě sluší především, aby há
jila bománnosť proti nehumánnosti i
nesmí tedy bamanista nečinně přihlížeti k tomu,
kterak „gens humana“,t; ohromná většina

společnosti, dána naPospay nehumannímu vydírání nepatraé menšiny.“ Taksoudil pan Herben
a „Čas“ ještě 7. září 1889, kdy byl p. Herben
antisemitou a snad též chiliastoau,který neměl co
myslit v státě u národě. Zdá se, že v posledních
letech p. Dr. Herben pořád méně myslí a proto
si vysvětlujeme jebo Štvanice proti klerikálům,
proti katolickému sjesdu, Adalbertinu a nejdůstoj
nějšímu panu biskopovi Brynychovy. Také o těchto
a podobných věcech psával pan Herben do r. 1891
jinak a tehdy ovšem také nehoroval tak pro 90
cialisty a pro spolek s německošidovskýmiliberály,
jichž vinou přece také tekl: slovanské krev a
plnily se žaláře českými politickými věsní a re
daktory. Ian časy semění as nimi též pan Her

ben a no „Čas“!poslaneo,“ původně „Hořický
vyslanecPor. „Obnovy“adne 3. dubna pu
tuje teď v denních zpravách všech novin jako
„Původní lokálka“ S s Šumavy, která hoři
ckého volitele přesadila aš na Strakonicko. Ne

máme pranic proti tomu, pak-li jiné časopisy
zprávy z „Obaovy“ vystřibují, ale slušnost šur

nalistická žádá toho, — kari pramen uvádějí— by citovaly správně pis, který původní
správu přinesl. Falešný volitel ze Strakonicka sotva
svýší politickouvyspělost našeho lidu.

enští filosofové. Počátkemzimníhoseme
stru budou dívky, které s dobrým prospěchem slo
žily mataritní zkoušku na některém zemském gym
nasiu, připuštěny na studia filosofická, pak-li do
spěly 18. roka věku svého. Není pochybnosti, že
brsy bude ženám přístupna též fakulta | lé
kařská. První doktorku mediciny v Rakousku as
poň již máme. Napřed byla promovánana doktorko
v Carychu a pak jí bylo dovoleno složiti přísné
skoušky a promovati též na vídeňské universitě.EB

Rozmanitosti.
Pan Ervin Špimdler, vynálezce oposičního

hesla: „vy máte sekyry, my míme pěstě“
— který teď na říšské radě dělá hofráta, slažbičkuje
ministrům a poklonkoje nižším úředníkům, patrné
aby si vypelíchanou „oposičnosť“ trochu vyštrejchl,
hlásí seopět na okamžik k řeznickým svým bývalým
názorů a rychtuje ndp. biskupa Brynychaa „$le
chtického synka“ — tak nazýváav. Vojtěcha
— jenž prý u Prušanů porušilpohostinosť, a cyni
cky pak dodává: „Že však Prušané v době tehdejšího
vadělání zabili cizího kněze pro rušení svého nábo
ženství, kdežto v novějších dobách ae trestá rušení
našeho náboženství několikaměsičním šalářem, to
byla, jak praví pan biskup královéhradecký, pohan
ská surovost.“ — Na. zdali zabíjení lidí nebylo všdy
surovostí nejhanebnější,oto se s věhlasnýmpod
řipským vousáčem, který patrně pro vousy sice šel
do Kopidlna ale rosum si v apatyce koupit sapom
něl, příti nebudeme. Náš lid pokládá zabíjení dosud
za hanebný surový zločin. Pak-li Páně Špindlerův

orgán hloupě a surově se vtírá o památku českéhosvětce, jest to konečně jeho věcí. Divíme se, že pan
Špindler mluví dosud také o „našem“ náboženství.
Sám přece Boha nezná, je beskonfessijní, a „našinci,“
kteří jediní dosud Ervína Špindlera v Roudnici nad
vodami drží, ti přece k „našemu českému ná
rodu“ se také nepočítají. — Protestanté pruští do
vedou význam českého světce důstojněji ocenit a mají
českého mučeníka sv. Vojtěcha ve větší úctě, než-li
odchovanci „Kače“ s Marianské ulice, která v podobě
oroladiny, socialistů a anarchistů odchovala nám
„kvítka“ tak zdárná, že poctivý český vlastenec se
sa ně v hloubi duše musí stydět. ,

„Pardubické Neodvíslé Listy“, kteréjsou ne
odvislé patrně jen od zdravého rozumu, a jež redi

je „novinář Juklíček“, človíček propodivné kvalifi
ace a žurnalistické pověsti, kterého by se lekl snad

i známý revolverový žurnalistický prototyp Mikuláš
Bydlo, pouští se v posledním čísle též do „Obnovy“,

rotože uveřejnila zcela slušný inserát patron. úřada
. O. Jana hraběte z Harrachů „levné sochy ko

steiní“, „Žarnalista Juklíček“, který snad již v ka
šlé hospůdce v Chrudimi a v Pardubicích měl svou
velkou affaira se s „astrnutím“ ptá: „Užaslý čtenář
bezděčně se táže, jak je možné takové bespříkladné
sniáování náboženského kultu. Kdyby to tak bylo
v některém mladočeském listu, hoj, což by to bylo
křiku, pravdaliž? Za peníze však nabídnou klerikální
listy ke koupi vše, jen ne sebe, poněvadž takového
„svatého“, jako jsou v „Obnově,“ by dojista nikdo
nekoupil,i kdybybyl—dřeréný.“—Panu Juklíčkovi,
na němš nám jinak málo záleší, připomínáme, že
„Obnova“ žádné svaté neprodává. „Svatoušky“ s Ne

odvislých Listů by se styděl koupiti ostatně každýslušný Mladočech, ačkoli by jich dostal velmi lacino.
Tři trhovosvineští mudrci, kteří přidavše se

k socialistům volili v V. kurii v Č. Budějovicích
NěmceArnošta Herbsta proti vůdciČechů bu
dějovických panu Dr. A. Zátkovi, byli městskou ra
dou trhovosvineskou jako zrádci věci České na pranýř

stavení a náčelník trhosvineckých mudrců, Ferda
išingrovic, žaloval starostu a jednatele Sokola v Tr

bových Svinech, že ho vyloučili ze spolku. (Obhájce
madrců, žid. adv. dr. Weil £ Budějovic,rodák z ryze
české obce na Jidřicho-Hradecku, býralý vlastenec
na Českém gymnasiu a universitě, nyní horlivý Němec
a člen badějovické šlarafije, kde vykonal svůj největší
čin, totiž ukousal největší jitroici,byl veSvinech přivítán
od veškeréhoobčanstva pozdravy:„ať šije šlarafijská jitr
nice, hanba, renegát I“ — Za sykota s pfskota píšťal
a třeskota pokliček. U soudu prokázali obžalovaní,
že zrádce Ferda Pišingra, vyloučili ze epolku-s na
řízení celého výboru Sokola. Soudní adjuokt Bárta
eprostil na to obžalované Sokoly s obžaloby, Lid
uvítal rozsudek na náměstí veselým pokřikem: „Sláva!
Na zdar! Ať žijí madrcové, ať žije jitrnice!l“ V po- *
krokářské hospodě Wagnerově, kde Weila uvítal celý
Pišingrův rod, bylo prý sice veselo, avšak ješté vede
leji bylo panu Dr. Weilovi na zpáteční cestě, když
mu český lid zaspíval na rychlo složenou písnička:

Vandroval Weil s Budějovic
hájit Ferdu Pišingrovic,

n, trnavá,
že voňavá,

Pišingrovic. )
Ze Svinů lid vstříc mu chvátá: »
„Hleďtetoho renegáta“ — atd. 9
V kočáru se Weil uš týčí, .
zástap na něj: hep!-hep! křičí — atd.

"Píská, volá víc a více:
„Slarafijská jitrnice ]“ atd.
Do hostince Weil už kvačí.
Ferda za ním, co dech stačí atd.



Nebyli tam ani chvíli,
odtamtud je vykouřili atd.

Běší oba, běší plačky,
kluci třískaj'na boučhačky
U soudu, tam bylo stání,
Weil hned podal odvolání atd.

Ale vám už dobře ví to,
že i s Ferdou projel mýto atd.

Do Svinů se dostal lehce,
spátky vézt ho nikdo nechce atd.

A v hospodě u Wagnera-pláčea Ferdoudovečeraatd.
Pláčou hořce, bolně Ikají,
arnikou se natírají atd.

Ve večerní teprv chvíli
ma trakač ho naložili atd.

Smutně veselé gul pro guo. V jednom če
ském městě vosily chůvy v kočárcích avěřená jim
miminka. V tom připletli se k nim dva mládenci a
dali se s nimi do veselého hovoru. Služky si nemluv

ňat v kočárcích aai pepovšimiy, Tu jim jakýsi ferinavyměnil v kočárcích tak obratně dětí, že chůvy, kdyš
po veselé zábavě jely domů, ničeho nezpozorovaly a
scela klidně ulošily dítky do postýlek. Jednoztěchto
memlavňat bylo však velmi nepokojné. Křičelo— jako

by ho šídlem bodal. Nejdřív konejšila ho chůva akdyž to nepomohlo, matka. Ale jaký úžas! Matka
místo svého klaka drfela v rakou děvče, opravdové
děvče! Jak se to mohlo stát? Kdo to spůsobil? Ma
tka se zepotácela a na smrť zděšenou maseli ji od
nésti do postele. Podobně bylo i v drahé domácnosti,
kde místo holčičky měli zase klučina, kterého ai
ostatně dříve přáli. Jen še ho nečekali touto doposud

Po ana Do rána nevědělivobourodinách,jak co mohlo stát.Teprve ráno vsali obě chů

o napaškál ah ona Jedna Poslézecelou zá.a vym vysvětlila. Obě. nepozorné a
eodbalé alašky dostaly hned výpověď. PDIRT

Evěsti = východních Čech.
Bohoslovčům královéhradeckým na

zakládání venkovských knihoven darovali:
J. M. nejd. p. biskap královéhradecký Ed. Jan Nep.
Bryaych 30 zl., vedp. Msgr. Dr. Alois Frýdek, kap.
děkan a gom. vlk. 2 zl., vadp. Magr. Jos. A. Šrůtek,
kanovník areijáhea 6 knib, vedp. Fr. Fiala, kanovník
senior 3 kniby, vedp. Megr. Fr. Hampl, kanorník 60
kr., vedp. Mat. Mail, kanovník a městský dékan 2
sl., vadp. Dr. Ant. Brychta, kanovník 1 zl, vedp'
Jan Barták, kanovník 1 zl.. vsdp. Dr. Jan Soukap,
č. kanovník a professor theologie 2 zl, vsdp. Dr.
Vinc. Rath, prof. theol. 3 sl., vedp. Ant. Suchánek,
rektor b. knéše. sem. 5 sl., vadp. Dr. Ferd. Beneš,
prof. theol. cemsé knihy, vdp. Dr. Just. Domabyl,
prot. theol. 2 sl., vdp. Dr. Joa. Mrštík, prof. theol.
1 sl. 50 kr., věp. Ant. Petráň, spiritaal bisk. semin
koěž. 2 zl., dp. Fr. Pour, vicerektorbisk. kněš. sem.
© al., dp. Fr. Tondl, katechůta real. škol 1 zl., vp.
Jos, Novotný, bisk. ceremonář 2 sl., vp. Jan Černý,
kaplan 1 zl., dp. ThC Fr. Reyl, rektora Borromes
1 sl. 40 kr., dp. Aog. Novák protokolliste bisk.
konsist. 1 zl., vp. Jos. Klepl, vikarista 1 al., dp.
Nejmenovaný 1 21.30 kr. Vesmés v Hradci Králové. —
Yap. Vine. Novotný, bisk. vikář v Dolní Krupé 2
sl., dust. duchovenstvo kat. v Libětátě 2 sl., vp.
Štěpán Bobek, koop v Novém Hradci Králové 1 +,
důst. duchovenstvo kat. ve Vrbici 2 sl., dp. Karel
Kuhn, farář v Žerci 1 sl. 50 kr., vp. Stanislav Hlína,
kaplan v Náchodě 1 sl., důst. kat. dycbovenstvo
v Rovni 1 zl. 5O kr., dp. P. Jsidor Vondráček, prof.
v Broumově b zi., důst. kat. duchovenstvo v Nebo
videch 1 sl. 60 kr., dp. A. Bonkal, farář v Okroa
lMelch 1 zl., důst. kat. duchovenstro v Pecce 2 zl.,
důst. kat. duchovenstvo v Libici $- sl, dp. Štěpán
Dvořák, farář ua Rychmborku 1 zl., vadp. Msgr. Jao
Klein, ap. pronotář v Číněvsí2 sl., vp. Fr. Šimek,
koop. v Třebovicích 1 21., dp. Jos. Janský, farář
v Křívsoudově 1 zl., vedp. Fr. Malý bisk. vikář v Smi
darech 2 zl., dp. Ant. Miffek, farář v Modletíně 2
sl., vdp. Jos. Šrámek, děkan v Novém Bydžově 3 sl.,
vdp. Mogr. B. Hakl, bisk. vikář v Hořicích 2 zl., vp.
Ant. Sratoš, kaplan v Červ. Kostelci 1 «i., dp. Jan
Macháček, farář v Dobaličkách I sl, vp. Václav Ne
pokoj, kaplan v Kněžicích 1 ul.. dp. Jos. Piše, farář
ve Vejanovicích 1 sl, vdp. Fr, Jireček, děkan v Dol.
Újezdě 1 zl. 50 kr., dp. Fr. Jeřábek, farář v Žehunt
1 sl.'dp. Al Boukup, farář v Locbenicích 1 zl, 50 kr.,
vdp. <Jos, Přibyl, gymn. katecheta v Jičíně 2 sl.,
vdp. Fr. Kvěch, děkan ve Svinčanech 2 sl., vp. Et.
Čada, kaplan ve Svinčanech 1 sl.,dp. Lad. Klouček,
farář v Olešnici 2 zl. BOkr., dp. Fr. Koten, farář
v Čacbotíně 1 sl., důst. kat. dachoreustro r Mlado
čově 2 zl., vp. Vít Kaska, kaplan v Chlebech 1 si,
vp. B. Fišera, kaplan ve Vrchlabí 2 zl., vdp. Jan Ji
rásek, děkan v Chotěboři 1 sl., vp. Vino. Lašťovička,

lan v Chotěboři 1 zl, vp. Jos. Forman, katecheta
v Chotěboři 1 sl. dp. Bohuš Nelmann, katecheta
v Německé Brodě 2 sl.. vp. Jos. Dabec, kaplan
v Dolním Újezdě 1 al. 50 kr., dp. Jos. Hovorka,
farář v Kaůku 2 sl, vp. Jindřich Kolář, kaplan v Po
niklé 2 sl., důst. kat. duchovenstvo ve Sioupnici 2 zl.,
dp. Fr. Urválek, farář v Kohontově 1 zl. 60 kr., dp.
J. K. Vaníček, farář v Pouchově 1 zl., vp. P. T. Nej
menovaný 1 £l., dp. Jos. Šádek, farář v Kopidlně
1 sl., vp. V. Koúbe, keplan v Libici 1 sl., vp. V.
Pokorný, kaplan v Pooce 1 si, dp. P. T. Nejmeno

atd.

|

vaný 1sl., vp. Fr, Zrzavecký,kaplan vLuži 1sl.

wan, farář ve Chlenech E.sl, vp. Karel Čermák,

v Dol. Libcbovách 1 sl, vp. Karel Khan, kaplan
v Kopitě 1 sl., vp. Ed. Stock, kaplan v Zabrádce
kniby v ceně 2 sl. 5O kr.. vp. Aot. Roblík, kaplan
ve Vojnově Městci 1 sl. DO kr., vdp. Fr. Kraus,
děkan v Heřme. Městci 10 knib. Vbem obětavýms
Bechetaým P. T. dárcům voláme z plna srdce „Za
plať Bůh!“ O další příspěvky snažné prosí „Lit. a
řečnická Jednota boboslovců královébradeckých“.

Z Rasoch-u Žiželice. V pondělí velikonočníko
nala se sde v pravděsousedská domácí alavnost, svě
cení av. kříže, kterýdal svým nákladem postaviti dp.
profesor J. Přibyl s Jičína, v poděkování Nejvyš
Šímu,že jeho sestře,choti zdejšíhopana řidícítouči
tele po těšké nemoci zdraví opět navrátil. Slavnost
svěcení vykonal sa přítomnosti ferníků, četných dru

kého vp. kaplana Janáka farář ze Žiželic, vdp.
Hrubý, který vyložil význam a účel sv. kříže. Dp.
professor sdělil, proč svým nákladem kříš postaviti
dal. Místní panstarosta vzdal pak díky obětavému

hasičské sbory z ovesnic a Rozehnalu, odebral 0

ním obětavosť a snahy jejich!
Z Parduble. V měsíci lednu t. r. ustavil se

zde spolek péd názvem „Spolek av. Václava“, jehoš
účelem jest podporovati všecko, čím lze povsnésti ka»

tolickou bohoslužbu Spolek bude se starati o slašnogozdobu zdejších trámů. Páně, jejich oltářů, jakož
o věci k důstojnému slavení služeb Božích potřebně.
Přičiněním téhož upolku pořízena lampa ku hlavním
oltáři v kostele sv. Jana Křtitele, na jejíš zakoupen
věnoval nejmenovaný dobrodinec 10 sl. a členové apol

ku 16. Před svátky velikonočnímipostaraly se damy„spolku ov. Václava“ o vkusnou osdobu květinovou
na oltáře všech zdejších chrámů Páně. Pro kostel
Panny Marie na Bystrkově objednal spolek nové bílé
roucho mešní. Snahy spolku dochásejí uznání ve všech
vrstvách občanstva zdejšího, čehož nejlepším důkasem,
že přihlásilo se posud kespolku 12% členů přispíva
jících a 4členovézakládající. Též nejdůstojnější

pon biskup Králové-Hradecký EdnardJanNep.rynych přistoupil za člena zakládajícího. Jebo Milost
zaslala spolku dob:otivě 50 sl. a zároveň ráčila šle
chetné snaze spolku uděliti Své pošehnání. Výbor epol
ku zaslal J. B. M. nejuctivější poděkování.

Z Meziříčí. Z pondělka na úterý zašel si ne
snámý sloděj na fara pro pom'ásku. Neli vajíčka,
hledal aspoň portmónky, k tomu nějakca slepičku na
polírčičku a pak něco na sebe. Vypáčiv okno, vlezl
poberta do kuchyně, přebrabal všecky přihrádky a
pak, jsa patrné přestrašen, vzal místo nových střav:ců

pouze staré, 4 povlaky a dátek Vedlejší krám panaejného nepodařilo se mu vypáčit a vyloupit a

proto se zloděj spokojil v blízkém stavení vdovy Pro
opové 8 3 slepicemi a Nejmanovým ukradl tamtéž6 ulepic.

Z Nové Vsi u Lomnice m. Popelkou (Drzá
| krádeš.) Krátce před svátky velikonočníminavštívili

dle obyčeje neznámí slodějové naši školu noční a vy
řísnuvše v přízemí čásť okna na cestu vedoucí, ote
vřeli si okno vnější a vnitřní a s neobydleného po
koje vykradli panu učiteloví J. St. peřin a šatstva sa
200 sl. Zvláštní věc jest, že „neznámý“ pachatel byl
obeznámen s neobyčejným zavíráním oken, a že mu
též známobylo,še p. učitelspí s rodinouv avusední
místností. — V té samé noci stelo se ve vsi ještě ně
kolik pokusů krádeží, avšak bes výslodku. Ráno, kdyš
byla krádež zpozorována zavedeno bylo pátrání, které
dosud nemělo výsledku. Obyvatelé jrou pokusy krá
deše znepokojem.

. Pošár mlýma.V noci ne neděli dne 25. t. m.
vyhořel ve Žďáře (okr. Česko-Skalického) uměl.strojní
mlýn, náležející po celém českém severovýchodě zná
mému panu otci Vavřenovi. Týž meškaje právě sa
obchodem v Trutnově nenalezl při návratě r celého
mlýna, jejž před krátkým teprvé časem velikým ná
kladem dle nejnovějšího sařísení přestavěl, nic, leč
holé popraskané zdě a spoustu spřerášeného a všelijak
zohýbaného železa a litiny. Veškeré zásoby, knihy,
šaty i cenný nábytek padly rozpoutanému živlu za
oběť Smutný to pohled pro muže, který jit jeden
kráte podobným neštěstím postíšen byl, a jemuž před
čtyřmi roky výbuchem petrolejóvé lampy dcera do
amrti se popálila. K ohni dostavilose šest hasičských
sborů z okolí, jichá úsilnému namahání podařilo se
vgdor prudkému větru ochrániti příbytky sousední.
Škoda páčí se na třicet tisíc zl. a jest asi do dvou
třetin pojištěním u vídeňského „Fenixa“ kryta.

První sjezd českoplovanských žem bude se
konati v Praze dne 16., 16. a pe případě 17. května
v Praze. O legitimační lístky ku sjesdu třeba se při
hlásiti u paní Ter. Friedlándrové, Brandlova ulice č.
91 na Vinohradech a u místopředsedkyně paní E.
Kurzové, Tyršova ulice č. 1841 vwPrase—Il. Možno
přihlásiti současně i více účastnic.

Sjezd českého učitelstva v C. Budějevicích
konati se bude dne 7., 8, a 9. června. Dosud je k aje
zdu přihlášeno přes 1.000 učitelů. Dne 7. června se
konati bude akademie, při níž účinkovati bude pro
fessor Krása a Prahy, budějovický Hlahol a hudba
vojenská. Dne 8. června se konati bude ve dvoraně
besední sjezd, na němž promluví místopředseda Ústř.
Matice školské, pan ředitel J. Kneidl 4 Prahy, „0 si
tuaci školské a učitelstvav době nymější,“načeš pro
mluví pan ředitel Josef Hamáček ze Lhenic „o orga
nisaci spolků učitelských“. Odpoledne je besední kon
cert. Dne 9. června hromadné výlety učitelstva na
Hlubokou a do Krumlova. —

19. Vzhůru do Bělohradu! Ano vzhůra do

Bělohradu! Ono se to snadno řekne, jen kdýbychmohl vzhůra, všdyt ležím —*odpovídá jeden, jehož

dna poyalila maloše bolesti pří tom „pekrásném“
letošním jarním počasí. Ano vshůro do Bllohrada,

jen kdejah mohl, vůdyť ledva nohama pletu,zatro
ená c a mne proklepala všecky údy, Bobouěihe

všecky neduhy, projala všecky žíly! odpovídá druhý.A přec volátn: Vahůrudo Bělohradu | aé nám to tro
chu povolí, aš to jarní slnnko nás trochu prohřeje,
a$ se trochu e, sabýchom mohli sednoutí na
mašinu a dorasiti na stanice sev t dráhy,
jenš nese hrdě názov „Lázně Bělohrad“. Právě tem
nás čeká posila, zotavení, uadravení; všdyť jiš ten
inserát v „Obnově“ „Annenské slatinné lázně, a letní
sídlo Bělohrad — Specialní lázně proti dně, rhenma
tismu, ischias, zahájení 9. květnem“ nás sro a volá:
Pojďte ke mně všickní, kdož otíšemi jste těmito ne
mocemi, kdoš potřebujete zotavení, já vás občerstvím!
Ano věřte přátelé zkušenému, že to pozvání nezí
farizejské, že je to upřímné, přátelské pozvání a vy
bídnatí, abychom ve svých neduzích hledali úlevy
tam, kde ji skutečně nalezneme. Speciální lásně jsou
to věra: lázně slatinné, které dle lučebnéhoruzbora
obsahují veškeré ty hojivé součástky, jimě ten hořký
host náš, dna, rheumatismus a iechias se vším svým
komonstvemustoupiti masí; jsou to dále lázné České,
kde lahodný hlahol naší milé materštiny všady se
se ozývá, kde te stará slovanská pohostinnost jest
ještě domorem, kde ta česká bodrost, upřímnost a
srdečnost ze všech koutů nás vítá a hostí. Nejsou
lázač jako lázné! Přejme boháčům a kaftaňákům těch
světových lázní Karilovarských a Marianských, af se
tam proflakují, svou nádheru a bohatství na odiv
staví, své bursovní kšefty odbývají a ve všem přepy
chu a rozkoších — ale i závisti a intrikách divot
tráví — my se spokojíme s tím tichým vábivým a
nefalšovaným Bělohradem, který nám scytá lí,
jehož potřebujeme ku svéma sotavení a ravení,

terý nám nabízí zábavy prosté a nevinné ale za to
osvěžující, který sa skrovné ceny pohostí nás v by
tech zdravých a laciných, v hotelích se atrarou do
brou, čsrstvou, neohřívanou v cenách mírných — alo
ve n ty se spokojíme s Bělohradem, kde jeme jako
doma, kde žijeme jako v šťastné rodině beze všeho
rozšilení a spokojené, 00ž vše přispívé ku adraví,
jehož hledáme. Celá bálohradské krejina je kousek
toho českého ráje, ty krásné upravené y
v útulné bažantnici, to příhodné a pohodlné spojení
železničné s vůkolními městy: s Nov. Bydšovem,Řov.
Pakou, Jičímem, Hořicemi, Smidary! Nuše kdož toažíš
po zotavení, wadravení, sesílení, skládej pomale svůj
rak, vezmi mapu do ruky a konduktéra, vyhledej pří
mé a nejrychlejší spojení, a jak mile ten nestálý duben

aoší anství k n ten máj — láskyná i takéláznías, k námpři se všemi svýmipůvaby, haj
do Bělohkradu! + budy

Ze Slezského Předměstí. Valná schůne Svr.

Sosefské-Jednoty konala se 19. dubna. Zahájil Ň 06hod. vdp. přeiseda dp. farář Jan Vaníček. Nato
jednatel spolku, vp. Karel Mikulecký, přečtení
protokolu oposlední valné hromadě, podal obšírnou

správu očinnosti Jednoty, v nichž jednáno o zájmechspolkových. u přednášek zahájil dp. předseda Jan
aníček řečí: Jak by spolek své osvédčemíkato

lické dával na jevo? Bývalý redaktor „Obnovy“ p.
Václav Kučera promluvil „o programu rolnickém“;
vp. Vojtěch „o včele a její důlehitosti pro rolníka“.
Dne 8. prosince promluvil dp. farář Vaníček „ořeme
sle ve středověků“a ředitel Borromeadp. Fr. Boyl
o thematu „kam patří náboženství“. Pan Polák
starší promlavil o otásce, „co jest naše katolickástrana.“ Dne 4. dubna 1897 dostalo se Jednotě veliké
pocty, neboť ráčil do naší schůze zavítati J. B. M.
nejdůstojnější Vrchní Pastýř náš, jenž promlavil ©
otázce, „co je to klerikalismus a hierarchie“ Přednášku
tuto vyslechli vážení rolníci, řemeslníci a četní dělní

s nejširšího okolí ee salíbením a co nejuctivěji dp.biskupovi sa přednášku čkovali a přáním, aby
Bůb zachoval nám Jeho Milostna dlouhá, mnohá lé
te. Představenstvo Jednoty staralo ee pečlivě o pou
čení a ušlechtilou zábavu svých členů. Dp.
Vaníček posýlal spolku Katolické Listy, Obnova,
Delnické Noviny a Časové úvahy. Jednota odebírala
Obranu, Obecné noviny a Dělnické listy — astala se
zakládajícím členem dražstva vlasť. Jednota sařídila
si též knihovnu, které členové hojně používali. Dp.
Tomáš Škrdle, redaktor Vlasti daroval spolku více
knib, rovněž dp. farář J. Havlík ze Sopot, paní M.

Pospíšilová, p. předsedaVaníček, vp. Jos. Vojtěch,
pe. Alounek, Kuřátko,Hejeman a VáclavMatějček.. M. ndp. biskup Brynych daroval Jednotě 23 al.

a dp farář J. Havlík 10 al. Dp. farář J. Vaníček

dále p. ovcí řesbářs Králové Hrados daroval —obras J. B. Milosti. PanPolák ml. učinilpro epolektáž
mnoho dobrého. Všem příznivcůma šlechetným dárcům

svých členů starala se Jednota. Dne $. 1896

pořádala spolkovývýlet. jehož ce účastnil též spolek„Katol. tovaryšů s KrálovéhoHradce, kteří v pravdě
s bratrskou láskou a obětavostí se o jeho zdar přiči
pili. Bodiž jim za to dík. Z výtěšku onoho výletu po
sláno bylo 32 sl. 8G kr. na pohořelé v Horním Jelenf
a 2 zl. na kostel v Doudlebách. Dne 14. února 1897
sebráli členové Jednoty zdařile veselohru „Vosí hní
zdo za velkého účastenství hostí. Spolek pořídil ai
podium, který za pomoci pana bostinského s ocHotog

vil p. Hejeman. Členové spolku súčastňovali se
romadně náboženských úkonů. (Dokončení)

V Pardubicích zvýšen pivní krejcar na popla
tek 1 sl. 70 kr. s každého hektolitru. Poplatek vf
zvýšen při kašděm litru se 4 na 5 krejesrů. :

(Konkurs.)
- „Literární a řečnickájednota bobosloveů krá

lovéhradeckých“ vypisuje kookurs na 4 venkovaké
knihovny. — Podmínky místa, kam knibovna dáma
býti má, mosí býti tyto: 1.) nábožensky 2.) ná-.
rodnostně ohroženo. — Přednost mají místa, kde
jsou obě dvě podmínky zároveň. Lhůta konkursní
trvá do 31. května 1897. — Žádosti adressovány
buďtež na jednatelský odbor veaskovských kniho
ven liter. řečnické jednoty bohosl. v Hradei'Král



. Ojeně adělil v Resku 188 vyzšasmaáslfV co
bota ve vrátí do Vídně,

"Dne l. května chystají vochalistévelké do
monetrace. Proti demonstrantům +%přísně zakročí.

O hnojení. Dřívedomnívalse mnohý,že stro
jeným hnojivům zvláště dobré vysvědčení dává, pou
kasuje-li na jich ústrojný původ. Tak byly na př. ce
lou řadu let peruanské guano a kostní moačky hospo
dářům přehnaným spůsobem vychvalovány, mély za
příčinou svého ústrojného původu, totiž že přímood
zvířat pocházely, zvláště příznivymi vlastnostmi se ho
nosití a všechna ostatní bnojíva předčiti. Správné my
slícímu byla však nepřístojnosť takovéhoto doporučo
vání jasnou, neboť hdoš si představí, že rostlina vů
bec nerofiběené látky, tedy trouchbu,kostní neb krezní
mosčky, guama a pod. vnímati nemůže, še dříve- jich
setlení a převedení v nerostné tvary, tedy kysličník
obličitý, čpavek a dusičnaté sloučeniny nastati musí
neš sa živiny rostlinné sloužiti mobou, ten názorům
takovým mosí se jen smáti. Blud tento na štěstí od
stranén a jen čas od času shladáváme se v letácich,
interesovanými kraby vydávaných s osvuky staré pí
sničky. Rovnět tak neudržitelným jest s mnoba utrao
zůmyslně živený násor, že ve vodě rospustná kyselina
fosforečná, v půdě neb citrátu rozpustnou předčí. K
tomu nedostačí jednoduchá úvaba, že Ve vodě roz
pustná kyselina fosforečná v půdě z větší části v ne
rospustnou přechází, aby pak kořeuy rostlin rospa
Štěna a vnímána byle, že volná kynelina fosforečná
za jistých okolností téměř škodlivě na mladé rostliny
účinkovati může, každý musí se přec praktickými zku
šenostmi dáti poučiti, veboť tyto potvrzojí vždy znovu,
že v citrátu neb půdě rozpustná kyselina fosforečná
skutečně stejně účinkuje jako ve vodě rozpustná a
že tadit též stejně draze může být placena.

Dobytčí sůl. Známo, že dnem I. ledna t. r.
nabyl platnosti zákon © volném prodeji dobytčí soli
schválený 23. prosince r. 1896. Aby bylo jasno ve
věci, sdělujeme čtenářům, še nyní lze si dobytčí soli
bez kontroly a v neobmeseném množství nakonupiti,
zatím ovšem jen v e. k. solných skladech mebo při
soloém oddělení řiditelstva státních drah ve Vídni,
poněvadě soukromí obchodníci se solí a majetníci
solných skladů solí se dosud uezásobili, Snížená cena
5 sl. za 100 kg. platí na místě, dovoz tedy si musí
kašdý objednavatel zaplatit sám. Tím se cena soli
snečně zvýší. Řádný volný prodej ovšem nebude,
dokud drobní kupci sůl nebadou míti na skladě.

Skořápky s vajec se obyčejně pobazují.
Usušené, roztlučené a s jiným krmivem smíchané při
spívají ku vytváření nových skořápek, zvláště tam,
kde se v potravě drůbeža jeví medostatek vápna. I
mladému dobytka vepřovému a telatům dobře jest
usušenýcb, rozilučených skořápek do píce přimíchá

vati, : dostaly silnější kostra.teré druhy zemáků se odporučují
k sázeniP ©Plnou úroda dávají a hnilobénepodié
hsjí drahy: Anderson, (dávají na 1 hektaru sklízeň
průměrnoú 19684 kilogramů), Achillea (21.748 kg.),
President, Junker, Amylam, Hebe, Hanibal, obrovský
modrák, Athena, Pretiosa, Phěbus, Gloria, Zulu, Ara
bela, Olympia, Juana, Sulejka, Fr. Drake, Alabester,
Apollo,Perla, Cyklop. Hnilobě podléhají: ran
ná růžovka, ranný Cakr, žlutá cibulka, zemák daber
ský, magoum bonum, Imperator, prof. Kuhn, Dr.
Lucius, Ssxonia. Ku hnojení ee odporučuje chilský
ledek, jeho stačí 160—20) kg. na 1 hektar., který
na půdě lebké se rozhodí teprve při sázecí zemáků.
Hnojiva, obsahující drasla a kyseliny fosforečné, sek
hnojení zemáků méně odporučují. :

Jízdní řád. Z
Změnajízdního řádu ed 1.května t r. platná,

vykazuje značnější změny. Tak směrem ku Praze
jede noční vlak nyní 0 1 h. 63 m. (dosud o 1.48
m.) ranní vlak o 6.15 minutách (dosud 6.07 m),
druhý ranní vlak o 827 m. (dosud 8-27m.). Po

polední jede vlak k Chlumci, Vel.Osekua ku Prazejako dosud o 1. h. 09 m., za to zaveden je nový
osobní vlak, který jezdí k V. Oseku o 3 h. 48 m.

n vlak pojedeo 6 h. 81m.(aždosudo 6h.16 m. *

Z Králové Hradce k Třebochovicům a Ky
Šperku jeM odjezd vlaků s nepatrně změněna jede:
remní vlak o 8 hb. 10 m. (dosud 8 h. 09 m.), od
polední jede stejně o 2 h. 27 m,, rovněž večerní
o.9 hodině, noční o 28h 26m (dosud.oa h. 18m.)
-„ Z Králové Hradce kJosefovu a Jaroměři
jedou vlaky nyní 8 n

h. 42 m. (dosud 7,44), po pplodní stejně o 1 h. 15m., odpolední v 6 b. 10 n. (dosud 518) a večer
jako dosud o 9 h. 05 m. Za to vyjišdí dopoledne
nový vlak z Kralové Hradce o 10 h. 18 m. a při

jiždí do Josefova o 10 h. 51 m „jenšiyšak ka č. Ř hci a Starkoči spojení nemá. : .

skoro jako dosud o 8 h. té m. ráno, 10 h 19 m.
(dosud 10 h. 2£ m.) dopoledne, 0 1 h. 12 m. od

"ace a Tuřmevu jedou vlaky skoro jako dosnd: 8
h 28 m. ráno, z h.odpoledne, 6h. 45 m. (dosud
5,51) odpoledne a b 10 h. večer. Jen do ové
Dyora jede vlak o 4 h. 02 m. ráno.

Z Jičína k Ostroměři jedou vlaky o 4 h 43
V moci, o © k. 49 m. ráno, o 1t h, 45 m. (dosud

Aboe „čppolednoa 04h. 30 m. Romdo4h,.
Spojení s KrálovéHradci a Prahou mají jako donud.
., Z Prahy jedou vlaky do Králové Hradce.

06 "h. 47 m. ráno (dosud 6-30),08h. ráno (dosad

. 3“P <S

hm

odpoledne
0 4 49 m.

v Boci. :
Král. Hradee:
8 m. a 8h.d5h.8m.ash.

786), o 11h. 10 m. o 2303
(* h.), 408 odpoledne (4 h. 8

(dovad Bis) ea li h. 38
Z Vel. Oseku jedou vlaky

6 h. 18 m.a 8 bh.51 mráno 1
m. odpoledne, 7 h. 4 m. večer, *
33 m. večer.

Z Vel. Oseku ke Kolínu a Čáslavi jedou
vlaky: o 6 h. 20 m. ráno, o 10 h. 6m. dop.. o 1h
6 m. 8 h. 68 m. a 487 m. odpoledne, 6 h. 232m. a
9 hb. 57m. večer, o 2 h. 6 m. a 4h. 32 m. vnoci.
Z Chrasti jedou vlaky k Chrudimi a Králo
vé Hradei skoro jako dosad: o 5 h. 86 m. a 7 h.
18 m. ráno, 11 h. 28 m. dopoledne, bh. 1 m.
odpoledne, 6 h. 18 m. a 9 h. 29 m. večer.

1m.

m.),
m.
do
h.

YY©== ==== = LL====

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 34. dabna 1897. 1 hl.

pšenice sl. 6.— až 6.76, žito sl. 6.16 až 6.30, ječmen
sl 4:15 až 4-40. oves sl. 3-—až 3.60, proso si 6—
5-50, vikve sl. 4.89 až 5——, brách sl. 8.— až 000.
čočka sl. 11.850až —'—, jáhly si. 9.— až —0—, krup sl.
8-— aš 21-—, bramborů sl. £— až 230, jetelového se
mínka červeného sl. 28- — až 85-—, jetelového semínka
bílého si. —— až —.—, jetelového semínka dvédekého sl.
—— aš —-—,mák sl. 16-— až 40—, olejky sl. ——
až ——, iněnéh> sem+ne sl. 6:50 až 8-—, 100 kil gr.
žitných otrub sl. 6:50 až ——, 100 kg. pbeničných otrub
sl. 5-— at —*—, 1 kg. másla čerstvého zl. 150, až 1.40.
1 kg másla převařeného zl. —'— at ——, 1 kg. sádla ve
přovéhosl. —80 aš ——, 1 kg. tvarohu 14—16 kr,
1 vejce 2 kr., 1. hektolitr cibule sl. 3-80 až 4,
1 kopa růsné zeleniny zl. 1-30 až 3-60. — Na týhodní
a obilní trh dne 3. aubna 1897 odbývaný, přiveženo
bylo: nektolitrů pšenice 478, žita 816, jedmene —'177
ovsa 598, prosa 7.

V Králové Dvoře n. L. dne 24. dubna 1897
pšenice 6.105.10, žito 6-16—6-10, ječmen 4-50—0—-,
oves 825—3-—, hrách 9.—8-—, dočta 18:00—11'00,
vikev 7-29—670, jsh'y 16-—60.8, kroupy 13.——.8—,
brambory 2-40—2-20, vejce (kopa) 1-80—1'20, máslo
1.30 - 1.30, tvaroh 14— 12, maso hovězí 64 kr., maso
telecí 40 kr., maso vepřové 73 kr., mase skopové 60 kr.,
seno 8.—3.50, sláma 1-60—1-40.

nejvýtečnější lahůdka zl. 1-80.

Ruský stepní sýr
pravý neobmezeně trvanlivý56

Českou papriku
zaručeně čistou zl. —g0 vše
ta kilo, při 6 kilo franko.
Překupníkům zvláštní ceny.
Carolus Jílek, Těšín,

Slezsko.

Komportní oddělení. Podpo
rujte bratrský průmysl/

pro pány na obleky

*v moderní barvě drap.
žíhované

Metr zl. 3-30.
—————
Přírodní moravská hořká voda

ŠARATICA. | 62

účinkujepřijemněji a jistějínež všechny jiné hořké vody.
Užívá se jí s prospěchem proti
zácpě,špatnémutrávení zlaté
žíle, živutence, přívalu krve
k mozku a plícím, proti tuč
nosti a Šenským chorobám.
Návod o užívání na láhvi. Ne
prodej vevšechlékárnách,dro
gueriích a obch. min. vodami.
Bližší zprávy podává maj.zří
diaMUDr.Fr.VeselývBrně.

Vzorek této látky, ja
kož i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce

nách se na požádání

k nabládnot ranko za- išlou.

První český zasýl. sávod
Ed. Doskočila

v Choeni.

(Zasláno.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řesbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24
Zasílám povinný obnos k vyrovnání účtu

mého s srdečně děkuji za zdařilé provedení sochy
Panny Marie Lourdské a sv. Josefa. Jsem úplně
spokojen.

8 veškerou úctou
Jiří Janoušek, farář.

Častohostice Morava 18. prosince 1895.

m > SHEJEJEJE:i

i Politické družstvo tiskové ©
v Hradci Králové 1

právě vydalo tiskem bisk. knihtiskárny:

i Obrázky ze smíšené osady
(—0V.

katolickému lidu na osadách smíšených
j napsalFrantišek Mimra.

V rouše zábavných obrázků ze skutečného ži
vota katolického lidu v osadách nábožensky W
smíšených líčí apisovatel a jasnými důkazy|

předkládázáhubnostsmíšených sňatků.
Stran 168, 80, Cena 43 kr. i

Objednávky přijímá Politické družstvo tiskové
i Disk. kuihtiskárna v hradci Králové. USCt.

=25PSEcH

kvačte
žádati vzory běžných

Wap“ KOBERCŮ "OBE
u firmy: (85)IKARE, HERIINK,

v Prase, Malá Karlova al. č. 147-1., v „Červe
ném domě.

Naznačení jakosti žádouono. Ceny tovární.

akouské přírodnívíno
ve sklepích rozličné ročníky bílé a
červené. Doporučuji velmi dobré leté
stolní víno (bílé) litrza 33 kr.; zasílá
se pouze od půl hektolitrů výše. —

Dovozné za půl hektolitru odtud až do Hrad.
Králové obnáší 1'26 zl.

JOSEFMRÁZ,zr
9 jitel vinných

sklepů a vinic v Hadersdorfu am Kamp,
Dolní Rakousy, dráha císaře Františka Jo
sefa. Za má přírodní vína ručí zdejší důst.

pan farář J. Pithan. (86)

Vebed z Fordinandory třídy. Vchod s Martinské ulice.
E)

>)

Zatk

PE P hu (0 se) a) m
MAN256 Aa A> M6Va ka A

ý i
Ň Ň

k ý
m ý
20 é2- nyní IKostelecký M
2, : ve s“ v » A

9 na Ferdinandově třídě proti Choděrovi. ii A . a Ň
> v . Dovoluji si P, T obecenstvu alušně eděliti, že jsem rozsáhlé a renommované salony Schwer- A

A tasskovy najal ným nákládem co nejelegantněji a nejvkusněji dle moderních požadavků na plz eŘskou MNA.| PODÍBUPACÍ zařídil. Ň
i Doporučujico nejlépe výtečnépive ze opoločenského 'plvovaru v Pl jež přímood |A
p čepu čepuji,jakoži svojiex uutsltní kuchyni jež v každédenní v pjodyírek rene veškerýmno- v

P vinkami Saisony a specialitami ovatřena jest. — Vinný sklep zásoben jest nejvybranějšími známkemi domá- M
AE Gímia cizozemskými.© při všem jsou ce nejlevnější a ve všem vzorné a přísnáobsluba. »
a Svoje rez 6 a vzdušné saleny nabízímct. společnostemku pořádáníbanketů,sva- '
4 tebníchhon E ee schůziatd. i r dovy 2 ŇE chod přízemních| hořejších mletnosti jest z Fordinan třídy a
A WBartineké ulice. í , Ň
P o Poroučeje se p. t. obecenstvu do vzácné přízně, zremenám se ve vší úctě R

jý 2“ Karel Kostelecký, restauratér. N
NĚ! . dříve v měšt. Besedě Hradec Králové jev “. i. .
ý (hambrás“separýn. Plsnské pivo vd čepu. „ daamenttávse
A D> Střediskokrajanů s KrálovéHradecka.
NA O í

buši „O Fat PaP) O
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To nejnovější
jakož i veškeré druby hladkých aukeo ku

všems účelům

v obvovském výběru
doporučuje

V. J. ŠPALEK,
tovární sklad suken,

umělé tkalcovství a vlastní vyroba
podšivek (22)

v Hradci Králové.
Vzerky na požádaní franko. Prosím

jen ©udání druhu a k jakému účolu.

O000000000000000000000*

+000 Mp- PEVNÉ CENY.
O+000000000000000000000

OO0000000000000000000000006
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5 Závodtruhlářský,čalounickýa dekorativní

Michala Mayera syn
V PRAZE,

--s44, Štěpánská ulice č. 67, proti dvornímu pivovaru, Abu
doporačujesvůj hojně zásobonýsklad nábytku

od nejjednodušího až do nejelegantnějšího provedení.

Vlastní výroba. Závod založen r. 3848.
»

-A
ba M

| ac u iba PěB
W y s L

Kupajlé od svých, podporujie Samisobe“
-0% Eravá ©x

přirodní vina
PRD-1tr za 28, 30,40, 50, 60 a 80 kr.-l

doporučuje 32obchod vínem

ALOIS SLÁMA,

pR“ Vinný ocet 1 litr 16 kr. "již
P l

J.BARTA,

ku pozlacování oltářů, náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

> Mimo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pžedloží se na požádáni.

Veškeré zakásky vyřizují se vkusně tr
vale a levně.

Přijme se malý chlapec
na učení vlasenkářekéa holičskéu Václava Šafránka

v Hradci Králové, Malé náměstí číslo 4

Poppův jediné pravý

inkoust alisařinový|
velmi plynný, nezměnitelněkrásně červena
jící, zvláštěpro matriky a dokumenty 2 |.
hodící,jakož i amthracenový lIakoust, ve
škeré psacíÍ snímací inkomsty,barvu
na razítka, ohsivé barevné inkomaty,

doporučaje firma (84)

Popp a sp. majitel J. Kuchynka
v PRAZE, sal r. 3842, Soukenická al. čís. 8.RK

sp- Zlaté a stříbrnéklenoty! "Be

VÁCLAV ŠOLC,

Josef Komárek,
natěrač

v Chrudmi,
nabízí veškeré práce ata
vební do odboru svého
spadající.

Věrná imitace | věooh
dřev a mramoru; nátěr
nábytku, železných kon-|
strakcí a facad.
Obsluhasolidní 0 sárukou

Ceny levné.

NROPR9VY

Zlatník a stříbrník, ;
přísežnýsoudníznaleca odhadoe Ilavštívovy

| v Hradci Králové ! od 60 kr. výše nabízí
(sv.-Jánské náměstí číslo 77. i hh

ŠÍ doporučuje ctěnému obecenstva hojně sáso-: | Biskupská knihtiskárna

: bený sklad klenotů,slatých stříbrných aj? v Eraéci Králové.žÍ pravých českých granátových šperků, stříbrné
Polní náčiní z novéhoAčízekého stříbra, | KANNOKRY KE

OE, molní nádobí vedhonézlaté hevirt |brn: inky L jakosti ; dále pendlov i

ny a budíky různých drubů se zárukou I— |f Č 6| 8 roků sa cenylevnějšíneš všadejinde. (% V 99 40V ch úvahách“

Veškerézbožíje úředněskoušinoa znečeze |- -m

Objednávky a E kávky Hjímajía sbotovují, “ vyšeltéž velkeré správky hodinek se vyřizují.

Životopis sv. Vojtěcha
na oslavu 900leté památky jebo mučenické smrti

Doporučujeme tovaryšským jednotám a far
nim úřadům

Cena 4 kr Stran 32.

Vše za levné ceny. (18)
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

K eb 3 o: O:ZE 2 2 "0 206 A 4 1"

vysZOTAC
KS AAO | Nejlepšíodporučení.

lék sochy2|
v každém slohu odporučuje umělecký závod

pozlaoovačský

ESS .

R A NAaěc-) 6 a4) a

Josef Kisslich v Hradci Král |*
Zmvzlacení t-0lychromováníprovádíse rychle 4noční ě

JED“Dále upazorňujína svůj velký sklad a Wi Ě

stálou výstavu
jemných obrazů, aroadel, rámot, lyšt. soch, křížů avů

bec všech do oboru spadsjícioh výrobků.

* Prašská alice, vedle „Hotel Morkúr.“ >%
Vetup každému volný.

w
hŠ(6) (608 (G7

V ANAAA Zbožínejdůkladnější.



NEE
Veledůstojnému duchovenstvu |

Dvě sochy dřevěnéa Pannu Marii Lourdakou a Nepeskvrněné Početí,
každou 1ra. 45 om. vysokou čisté práce poly
ehremovanézenenuvebaimírnoa(po80zi )nabízí

Jan B. Wolf,
sochař a malíř v Rovném pošta Dobré

u Dobrušky, Čechy.

" Ukáskos mobu posloužiti fotografiemiobou. „M

o...
„dolní osvěděznétoaletní prostředky

Aiikovo tekuté mýdle „Ozenel“. Texuté mýdlo
jest dle výroků autorit jediné správné k upotřebení, en pev
ná mýdla zhusta sádrou a pod. plněná jsou. Pro docílení
zdravé barvy obličeje e bílých jemných rukou Jediný 850
Můní prostředek za který se raěj. Láhev 50Lr.

Jitkův zubní prášek „Ozonol.“ Každýsvědomný
lékař dosvědčí, že prášek a ne pesta neb krém na čistění
zubů patří. Jílkův prášek zamezujó viklání, kažení se zubů
a každý zápach z úst. Krabička 30 kr.

Jiikova zubní roda „Ozenel“ na lachování
úst obsahuje jen sílící součástky a jest lučebnicky nejdoko
nalejší přípravek. Láhev 50 ke.

Jitkova žloutková mýdla nejnovější vynález v
oboru kosmetiky, jsou ze žloutků vyráběná a krášlící pro
středky prvního stupač. Obyčejná mý la obsahují vždy ží
raviny, které pleť zarudlou a drsnou činí. Proto odporuču
jeme dámám vřele jen Jílkova žloutková mýdla. Kus 15
a 30 kr.

? Jilkův šleutkový krém používá inteligence dám,
které si jemmou plef bez vrásek až do vysokého věku
zachovati aneb všechny nečistoty pleti, pihy, jizvy, opal
slunce odstraniti chtějí. Jílkův žloutkový krém jest však
nejen pro pleť a ruce nýbrá i výtečný prostředek. proti lu
pům, k vypadivání vlasů, činí vlas hebký a lesklý, sílí ko
řen vlasů a podporuje vzrůst, v kterýchž účincích můj
vynález pravou sensací vzbudil. Jílkův žloutkový krém vy
nahradí všechny jiné prostředky pro pleť, ruce, vlasy, mý
dlo vyjímajíc a jest tely v upotřebení nejlacinější. Velký
kbelík zl. 1.50. Jílkovy výrobky jsou k dostání ve všech
obchodech. Kde žádný sklad, zasílá továroa přímo a při ob
jednávkách přes 10 zí. franko, pročež se objednávky pro
více osob najednou odporucují.

Dámy ! Vlas ! Žádejte pro Váš toaletní stůl vý
slovně Jífkovy přípravky a nenech:e si cizácký dkvár pod
strčit, který obecenstvu drzou rexlamou vnucuje. Ve Vašem
vlastním prospěchu tak činíte, e mimo to tu výhodu máte
že každému Jílkovu preparát kupen přiléhá, proti které,
muž saslání se každá rada v odboru kosmetiky zdarma
obecenstvu udílí. Jílek ná zásluku, že spracováním žloutků
pro kosmetické přípravky rolnictvu nový odbyt jeho výrobků,
vajec, otevřel a povinností každého je t tedy továrnuv její
snaze, dobře činit podporovatí. (55)

Cestující solidní, dobře zavedení pání ae přijmou.

Carolus Jílek, Těsin, Rak. Slezsko
Továrna chemicko-techn. výrobků a zboží voňavzářského

K jarnímu a stavebnímu období
doporučuje velectěnému obecenstvu svůj hojně zásobený

sklad

cementových a betonových
výrobků

a" "e

....

hradební zdě, kominy a pilíře, žlaby do ohlévů
a koníren, žlábky k odvádění vod, polní můst

KE a podzemní kanály, kruhové i vejčité,rouryných rozměrů, sohody, skruže pro studně,
venýře, soohy, pomniky, obruby kol hrobů a
obodníků jakož i jiných zde neuvedených a do tohoto
oboru epadajících předmětů mám stále v hojné zásobě a

výběru na klad..
Dále si dovolujiupozorniti na vývez štěrku pro silnice,

šutřiku a písku.
Na požádání zašlu cenníky, jakož i rozpočty zdarma.

Josef Dršata,
mistr zednický, majitel a vyrábitel oemento

vých a betonových výrobků 46
V PFoděbradech.

JAN HORÁK|
soukeník

V BYCHNOVĚ n XK.
ORP*nabízínadobu jarní ij

čistě vlněné látky ras
M

Račtel učiniti jem malou objednávku
na skoušku!

OY“ Vzorky na poládání zašlu franko."IN

Děluje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, prosím,
oby mi i dále důvěru svou věnovali a slibuj. vždy
vzornou, poctivou obsluhu. (16)

W u Chlumec.- dujicí.

ai Stromy| ovocné, křoví. Doporučení
hlob, agát, růše, lemí| nředních lékař

Nenocuýh

ALOE
v tisloi případech o ú-pě

zretešece chem překvapujícím *

| pravávínab firmy

Z AVM,| VáclavKaras
3 í v Praze, |:
školk p obsvláště speciality firmy

rd třský samé „Vino nefo“, „De
lač“ a „Bielko“ ku skové
ce a poznání se doporu

ských autorit.

novinekatd. (37) dnů vyznamenáníe zlatá medaille ne inter

2 Cenník na požádání nae. lékárnické| výstevěrma. 1896. (49)
Komu skutečného a do

brého vína ka poadravení
fneb posílení jest zapotřebí,

požádej ve vlastním zájmu

— o cenník. —

Václav Karas
v Praze, 357-l,

velkoobchod s vínem,

c. k. zemským soudem
ostanovený zualec v 0“

pol « eby n . boru vinném.

a
3O0000900000000000000 0 2
3 Annenské slatinné lázné K %
+ a letní sídlo A *
* BĚLOHRAD —'B ©
© (Čechy) G o
© -západnídrál „V 64) + |
: 6ov.-západn sd LO *

E WW" :
: $ Zahájení +o le? K 9 květnem! ©
: Prospekty sdarma franko. 2
OO0O0H000000000000 OH000

URNA 00000000
Nákrčníky a zástěry

nejmodernějších vzorů 08
bízí levně (52)

brněnská, francous=
ská,anglická a bum

jen u firmy| (44) Ant. Chaloupecký,
mech.lov.výr.nákrčníků a sáslér

Semity (Čechy).
Jarní novotiny. Prodej
ve velkém i malém.

Sensačníyýyvynález
e, k. výhradné privilegium

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných z dobré kůže
a s vložkami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocení nohou uchrání každého od nepříjem

ného pocení nohou, ale též i od :

bolestných oznobenin.
a kuřích ok

scela osvobozuje. Prospekty jakož i návod a osobní
. braní míry zdarma a 0. 61

bevci, Výdeňská ul. č.13.

bobstévzorníky."i

Josef EXanzlik,
Vídeň XVII,Welesga8se 2.

f důkladně

pracovanýábyte

doporučuje (42)

Josef Uzel,
Praha, Spálená ulice čís. 26.

gP*> Vlastní výrobu

vlněných látek
z čleté ověčiviny

doporučujema Jarní obleky, haveloky a kostelní
sukna

IGNÁC STRÁDAL,
závod soukenický v Humpolci.

| Vysnamenán na zemské jutilejní výstavě v Praze stříbr
medailií obchodní komory živnosteaské, v Plovdivě stát===

KT SKURERSKÝ
(05) w Hradoi Králové

Svatojánské náměstí číslo 87.
Sklady tabulového a dutébo skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp. +

Čr Čenníkyanákresynapožádánífrko.oŠ

BOBRKET LUPY LKETVCLVUT ULLLOVVUVOTUVÝVUTETY

Dálá VýSlava
původních »Olto«vých moto
rů nejnovější konstrukce pro

plyn a bensin
přes 200 čestných cen a vyznamenání; již 43 000
motorů se silou více nežli 190.000 koňských sil

(61) v běhu.

Zástupce:A. ŠEDIVÝ naSmícbově
Kinského třida čislo 321.

Každý původní motor „Otto“ jest opatřen ochran.
známkou, jinak jest nepravý.

STEL ZETETO U OUEOUTVOUVOLETO OTC ELV UH LUK VVDUVU

Bohatý výběr všeho drahu nábytku. ACAC
X

ejlevnějšícenytov

"Áajy|d81UJJB9T900

Vymam-nán na zemské jubilejní výstavěv Prase,
r. 1991. a na národopisné výstavě českoslovanské

r. 1895 slalou výstavní medalií.— u
ANTONÍN STOEARDA

sochař a řezbář w Nové Pace
(v Krkonoších)

doporučuje se ku zhotovování oltářů, božích
hrobů, plasticky provedené, křížové ce

sty, soch světců vedřevě| kameni.,
Starší práce umělé ceny majiol, bedlivě

opravuje, pozlacuje a polyohromuje.
Maje pak výrobky vlastní, ze své dílny
pocházející poskytuje mimo bedlivou po

sluhu i ceny co nejmírnější. 65

vlastnívýroby,veškeré potřeby ku foto
gralování v největším výběru.

Novinka:Zrcadlová ruční komora
zácobní s méněnímdesk bez sáčků.

Přietroje a potřeby pro Roeontige
novy X paprsky.
(40) Optické a technické přístroje

odporučuje

TOMÁŠ LOUKOTA,
první odborný závod v Praze, Ferdinandova

tř. 27, blíže Pernšětýna.
——

20-00.
OR“ Založenoroku 1874."S
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| VMal. Svatotovinieh. |
Sale onja od 16.května do 15. září.

MUDr. Josef Kadaník,
lázeňský lékař.

ručních sÍřÍŘAVAK,

močůvky, vody se oklepe a
různých tekutin. J'álo osvěd
čené stříkačkyna mytí láhví,
sa eenu od 2 do 80 al. do
poručěje ve zárakou vyra«

bitel,

ERAo EEE
Stavby

nových varhan
j nejnovějších výzkumů, veškerých rozměrů a veli

i kostí, se silným velebným hlasem, karakterní into
i Dací, se vedašnicí kuželovou neb pneumatickou, 0e

svléštním hracím stolem i veškerým kombinačním
zařízením doby nejnovější, důkladně a vkusně pro

I vedené za ceny 00 možné nejlevnější doperučuje
| chvalně snámá firma ď

Josef Vanický,
k. . ní továc. a priv. parostrol ran na var

v Třebechoricích u Hradce Králové,
Tamtéž k dostáni výtečná harmonie

| americká | evropská.
| Disposice a illustrované cenníky varhen, jakož i

harmonií zdarma s franko.

k.
Umělecký

zavod
(10) promalbu

na skle

L SEUIDL,Brno.
Odborný závod
pro malbu oken

chrámových.
BSedmkrát prvními

cenami vyznam.

Rozpočty,náčrtky atd

Jakož | veškeré rady
odborné sdarma.

Pekařskéjo
na topení hnědým uhlím

vyrábí (54)
továrea na stroje a slóvárna železa

Josefa Horáka
v Lomalei nad Popelkou.

.ODOOOOOOc

- Márůyy
se šaly, syenitu, mramoru
s pískovce má „na skladě
v hojném výběru v každé

ceně 81

kamonický závod

JANA HOLUBA

na Smíchově,
v Tyřově úlicí čís. 529.

sa „Knížecí“uplynárny.

- Bodíinné hrobky provádí
Odle Wlastních neb daných

návrbů. Opravy hrobek a
nábrobbů vykonává rychle

a dokonsle.

Vsorníksašlunapodá
dání franko.

M
IN

Varhany
harmoni.|

Bod. Čapak,
majitel ©. k. výs. sů
vodu prostavbuvarhan

a barmonif

v Poličce

ku stavbě nových varhan jakož
i veškerým opravám.

Harmonia nejvyššími cenami vyznamenaná
silného a velmi příjemného hlasu.

Jednoharmonium ve spojení varhan
vysnamenanévPráze státní medailií

čestným diplomem. 74

ey“ se levně: 4 hry manual,
2 hry podal 1 bra cínových píšťal, i bez
varhan pouze co podálové harmonium.

dr
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moouodou)

2

7%

ojetý, půlkrytý
lenně na grodej

(78)

Čeňka Bubna,
kočárníka

NV

XK Kv)
sů

Osvědčené

hromosvody!
Dovoluji si osnámiti P. T. místním školním

redám a obecním zastupitelstvům, farním a patro
nátním úřadům i pánům majitelům domů a tové
ren, že stavím

laciné a spolehlivé hromosvody.
Vté příčině|mámdlouholetonprakcie mebuse
vykázatí řadou četných vysvědčení jek snašeho
okresu, tak i s jiných míst v (7)

O čotné nabídky žádá

Alois Šank,
- mistr klempířakýv Žišelícícha. ©.

Poučení
pro katolické jinochy a pamny

vosadách úmišoných
É ' „|

1 0 manželství dovoleném |

i (88)| d- matšnisteí hříšném. * M
| Vydánood kuěse diecese královéhradecké dlouhé M

leta na osadách omíšenýeh působídího. Schváleno|
Nejd.Bisk. konalstoří. —Stran 36, osmerka,brož.. W

| 3 kr., franko 4 kr. — ;

pi > nak 300basů4 al 80kro 500 |

Í Bisk.knihtiskárna v Hradci Kr. |
M gb)

Alatovské karaf

P MA

tah
13drakůza2 sl.,26drakůza4 sl.,100 a

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádhernýchdrusíchjiž v.poupatech-18draků ta2al.40kr.- m
Vysokekmenné růže Žlet. šlechtění
t=1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších druzích 12

drahů za 5 zl. 50 kr.

Plnekvěté faksle 1 Baszs 8 kr. Krásné vanilky
1kus se 8kr. Ráše do hrnců (květináčů)1kus za

í 20 kr. nabízí ' o 89JOSEF VOZKA,
zahredník v Klotovech.

JANUHER
T ERAD KRÁLOVÉ

na náměstí | (24)
dodává kašdé množství nosičů
(travers) ihned ze skladu, který se
nalézá na Pražském Předměstí,dále
nabízí ze svého skladu na náměetí
č. 13? klešťové železe, drátěnky,
veškeré kování a nástroje, barvy,
fermeže, karbolím, cement, ku
ohyňské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.

Růžové stromky od 36—40
kr. Níské zimní šlechtěnce
10 ag 20 kr. Camy pelar
gonie, fuchsie, colensy be

nie 6—10 kr. za kus.
ty plnokvětonosné

100 k. 3—3 zl. Macešky,
pomněnky, sedmikrásy s

upaty za 2 sl. 100 k
:obercové rostliny všech

barev 1 až 4%sl. za 100 k.
Rozličné květiny kns 20 tkadlec
až 30 kr. má na prodej
Zámeckázahrada v Lib- |" erevelel
líně. Čechy. na Moravě. (76)

dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hr dei Králové

odporačaje svůj atelier k provedení všech do
korativních

maleb kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého epracování, restanruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

-© Návrhy ve slohu stavby kostela ze na Sě
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.
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Jednání o kvotě.
. Rakouská kvatová depntace odebrala se

v sobotu do Badapeňti. Písemné a vyměna
Buntií (poselství rakouské a uherské depatace)
nevedla k žádnéschodě. Rakouská deputace
V posledním munciu, aby Ubry přispívaly

BA společné záležitosti kvotou a Itu by Uhry byly ještě ve výhodě, ( jejich

betak dlepělly.k o finanční poměry pe za 30„ še jsounepopíratelně než-hi

poměry v králostvích a zemích ci aaouská de vypočetla kvotu dle
lidnatostí v Úbrácha v Rakousku. Správnější byl

n sako alá 10prve Uhry platily 5O prec.a
proc, ouskopak 70 ne Ody8 pozděj

Vojenská Hranice byla přivtělena k Uhrám, pla
tily z uoíUhry ma společné záležitosti 2 miliony
slatých ms vždy — tak svané praecipuum —
takže uberská kvota varostianáslediemtohoz 30

k 31-4 proc. Uhři pranic nedbajíce toho, že te
0 „ Se si vystavěly dráhy,

průplavy a silnice, še se jejich velkoobchod a
emancipal od našebo, chtějí i aa

©

užší, sedmičlenné
výbory obou delegací v neděli v místnostech u
herského sněmu společno« schůzi. Rak. ulšímp

-výborubylouloženo,aby agfrvali 20 M
ina kvodě45*16proc.; paklí by však

Ukři navrbli jiný spůsob vý , měl rakouský
výbor jejich návrhy uvážiti. Ubři, spolé
hojíce na svou říznost a svornostk 51:4 proc.
mičebo přidati nechtějí, tedy rakonský užší výbor
radil se v pondělí o tom, zda-li byse neměl
vypočítati mový klíč společných příspěvké, takže
by Uhry platily 40 proe. a Rakousko 60 proc.

©FEUILLETON.
Kapitola o nožkách a ševcich.
Dle čínské legendy vynalezl ševcovinu císař

Lisng-Ho, obuvničtí svatí byli rození šlechtici
a proto se po dnes o ševcích s respektem říká:
prosím, to je » odpuštěním švec|
„| Tak váženým kašdý stav přece není a prá
vem se proto říká:

sŠvec je mocnější než vladař mnohý,

o pánem nejslavnějšínohy!.. je šťamnějším všech inženýrů,
onjen knožkámpřikládásvou míras.

| Šeec pokračuje vždy s duchem času, neboť
po 5000 let dovede jiš damám i velkým pánům
šíti botky a střevice vžcy dle nejnovéjší mody.
A kdo ví, jak pradávné Číňanky, Hindky, Egyp
ťanky, židovky, Etrosty, Řekyné, Římanky a Slo
vanky, ba i naše prababičky oa elegantní modu
všdy držely, tea smekne před ženlalností ševcov
skou, která dovedla všecky národy a věky uspo
kojit. Švec jest vůbec sloup vzdělanosti, neboť na
jebo podešví stojí dnes každý vzdělanec.

Švec ví na první pohled, kde koho střevíc
tlačí a komu jaká botka sluší. Švec se stejnou
elegancí dovede udělat duchbaplné dámě lilipután
ské střevíčky, jako dovedl ve středověku dělat
kalžatům a rytířům až přes dva střevíce dloubé
boty s vysokým vkusně zahnutým zobákem. Švec
čte v lidské noze, jeko jiný člověk v lidské tváři.
A dobře má, neboť musime změřit člověka od
blevy až do paty, máme-li ho dobře posouditi.
Moderní fysiognomika neměla by se proto obíratí
pouze lidskou tváří a rukou, ale teké nohou...

Stojí na svých nohou! říkáme pouze o tom,
kdo jest svérázným b samoststným. Noha jest
tedy tlumočníkem naší vůle, naší činnosti, naší
samoststnosti. Pohybem, vykročením a postavením
noby vyjádřujeme naši vůlí, naše rozkazy, náš
bněv, odpor, radost i souhlas, vůbec naši povabu.

Lepá noha a ruka prozrazuje ullechtilý rod,
ušlechtilou, harmonickou povahu. |

;p“i

Někteří také myslí, že by Uhry mohli platit první

rok 35proc., pak vády ročně opůl procenta více,takžebyr. 1907celých40proc.Baapolečnérá
lešitosti platily. :

Jak zprávy budapešťské Í, nevedlo
ami poadělí jedsání užších kvotových výborů ke
shodě, avšak my so obáváme, že česká delegace
opět povolí. Jest dosti nápadné, že opět proniká
na vefejnost správe, že postavení dra. Fořta, se

kretářepražské obchodní komory — kterýna českém smému v losi v únoru hlerně mluvil pro

výpověď obchodní a celní amloavy s Uhrami —vá ee neudržitelné, protože předseda pražaké
obchodaí komory a mladočeský poňlanec. p. Wo
banka je pro vyrovnání s Ubrya preti poža
davkům českého rolnictva. Kam a tou |
Oo by nám na př. pomoblo avýšení kroty s 31.4

ocemt na 36 proc.? Ubry by připlácely na spo
ó záležitosti asi o Ď milionů více, ale tuto

samu by vysískali hned vrácením damě z cukru,
líbu apiva vRakouska v ho a vUhrách
spotřebovaného. Uhři si zajisté vymisili, aby
chom proti záplavě jejich obilí, mouky, bagounů,
volů, alanin atd. ami nedutali Uhři hrají s námi
jen starou komedii. Tak, kdyš museli sa připojení
vojenské Hranice zavázat se k placení stálého
poplatku, a zvýšit takto svou kvotu z 31:4 proc.,
dovedli si záhyna to vymoci jistéújevypři cu
kru, líhm, petroleji, totiá čásť poplatků byla jim
od naší vlády nahrašena, takže syní veakute

na společné záležitosti ciforaě
a

i
Dle úředních seznamů, které předlošila vláda

kvotové deputaci, platilo se v Rakousku od roku
1856—1894 daní z hruba 3.665'/, milionů zl. a

síce 960-1 m.zi. daní přímých a 2.6059 m.
nepřímých. VUhrách se platilo za těchto 9 let
sice jen 2.2888 m. zl. daní, a sice 1.9763 al.

Dlouhé a úzké noby prozrazují vášnivé po
vahy, krátké značí chladaost, sebevládéní sobec
kost. Velká noha prozrazuje sílu a vytrvalost,
ale též dobrosrdečnost, kdežto malá nožka pro
zrazuje často slabost, povrchnost, nestálost, ob
mezenost a často též zlomyslnoat. Bázlivým lidem
zdají se býti nohy zbytečnými, sebof stále přes
ně klopýtají.

jiroká, plochá noha jest stvořena k tomu,
kráčeti širokou cestou života, kdežto noha ele
gantně vykrojená označuje smělý vzlet vůle. Zeny
s takovou klassickou notkou jsou rozené despotky.
Sultanky, před nimiž se třásl serail i porte, carica
Kateřina II., pověstná markýza Pompadour vy
snamenávaly se takovouto nobou.

Velmi charakteristická jest chůze.
Pevne vystupování na podpatky, při némá

viděti podešve, jest nejučinnějším výrazem velkého
sebevědomí, marnivosti, pýchy, jakož i útočné
povahy. Mezi ženami mají svévolné a pyšné ta
kovouto schůzi. Na špičkách chodivá opatrnost a
pokora, všicbni poddajní, k službě zrození lidé
mají teato krok. Na celou nobu -vyšlapuje nor
mální člověk, typus to lidí, kteří ukazují mnoho
trpělivosti, vytrvalosti a pracovitosti, kteří neslouží
ani nepanují, kteří kopají své povinnosti, kteří
však žádojí také svá práva. Rychleji kráčejí lidé,
kteří rychle se rozhodují arychle jednají; pomalu
chodí 1, kteří těžce se rozhodují a kteří věčně
jako Hamlet vábají. — ,

Dámské nožta hraje ve světě velkou úlohu,
zejména při koketování. Očime, brvama, posuňky
a pokyny kokctují dnes jen nemotornéhusič ky a
snad děvečky. Elegantní, moderní dáma považuje
však podobné koketování za hloupé a nemotorné,
Vybroušená koketerie vyjádřuje dnes své úmysly
buď nožkou nebo ručkou, při čemž oko zůstává
chladné, tvář na pohled Ihostejná.

Naše dámy dobře vědí, že půvaby nožky a
ručky jsou nesčetné, že je možno avýšiti a ole
libovůle na né upozorniti,

Ručka i nožka mají dnes svou vlastní řeč i
logiku, jejich výmluvnost jest při rozmanitých
příležitostech veliká, Pfi tanci vede nožka hlavní

pepřímých;,ale 1a to OI 5 m. sl. přímých
daní. Přímýeh daní platí tedy Unry více nežli
my.Baět j obojedaněv UhráchavRakousku,
tedy se niatilo v naší monarehii 5.A64'/, milionů
daní, 1 Sóhožptipadá na Uhry 40 proc., na Ra
kousko pak 60 proc. Avšak odečtou-li se od
této sumy bonifikace a restituce, tedy
s těchto připadá 8827 mil. zl. na Rukou
sko a 8974 m. na Uhry. V Rakovaku80dále
vybírá zvláštních daní, které se v Ubrách nevy
bírají 5803 m. sl. Pochybujeme, že v Rakousku
někdo uvěří, te by v Uhrách obnášely bonifikace
a restituce, které se platí lihovarníkám a jiným
cukrovarníkům 397-4 mil. zl. Maďaři si sestavují
své účty dosti libovolně. Ostatně jak k tomu při
jdou poplatnící v Rakousku, aby platili na slevu,
kterou Uhry svým poplatníkům povolují? Ubři,
aby umožnili vzmik a rozvoj svého průmyslu, ze
jména nových odvětví, osvobozují průmyslníky a
továrníky na mnoho let od placení daní. Zté pří
činy takó mnozí továrníci v Čecbácha v Rakousku
zřizují si pobočnézávody v Uhrách, neboť v
Uhrách vají macho výhod, kdežto u nás mu
síme platit všichni jako morovatí. A za to, že
Maďaři pomáhají ubíjeti náš průmysl libovarský,
pivovarský, cakrorarský, strojnický atd. máme jis
ješté my platiti? Což neslénáme u nás v Čechách
pod břemenem semekých, obecních a okresních
přirážek ?

Nepoměr břemes Rakouska a Uher na spo
záležitosti jest přímo křiklavý. Lak ma DO
říše rakoneko-uherské přispívají semě ko

rony uberské 60.263.000 zl., země koruny české
184,211.000 sl.! V roce 1893 zapravily země ko
runy české na daních 199,577.000 zl. Naproti to
mu pak bylo na veřejnou správu zemím koruny
české vráceno 74,366000 al.! Čistý příjem státu
se zemí korany české obnášel tudíž v tomto je
diném roce maličkost: 114,211.000 zl! Jaké to
báječné obnosy putají co rok ze zemí našich ve
prospěch zemí jiných! Není tadíž divu, když země

slovo a v nejnovější době plesové střevičky jsou
zrovna tak nebezpečné jako nožky při klouzání.
Kožešínové lemování braje na noze také velikou
úlobu, mélá nožka v úhledném, zlatem, perlami
a bedvábím prošívaném pantoflíčku přivádí mno
bého s konceptu. A pak se divme, že tolik lidí
nalézá se nyní pod pantofiem|l

Mužové, kteří milují u žen temperament,
bývají prý nadšeni, když malá nožka na ně dupne,
bázlivý šosák ovšem před tak určitým. projevem
své drahé polovice nastoupí hned statečnou re
tirádu.

Ručka a nožka hrají velikou úlohu u zami
lovaných. Jakmile má žena vážné úmysly na ně
kterého muže a popřává jeho miliskování sluchu,
působí dotknutí se ručkou nebo nožkou skoro
zázračně. Učioky se stupňují od lehké rány elek
trické jiskřičky až do třeskotu blesku a hromu.
Zamilovaný, zelený mladíček při dotknutí se prsti=
čku své zbožňované zapálí se až po uši « hoří
celým plamenem. Poliček něžnou ručkou učinil
Petra Velikého otrokem své služebnice a mnohého
manželem resolutoí dívky. Půvab tento zvýšuje
se ješté dotknutím nožky, neboť zde působí vůle
krasotinky přímo a podrobuje si vůli mužovu,
přirozenou magií. Mnoho sportmanů a lajtoantů
odpykalo jíž ten oksmžik, v němž krásné ama
zonce pomáhali do sedle, kdy tato svou útlou
nošku důvěřivě opřela o jejich dlaň, aby se vyši
nula na koně. Také připínání bruslí má pro mladé
studenty a nezkušené mládence mnohé nebezpečí
do sebe. Jakmile muž před ženou již klečí, pak
jest £ pravidla ztracen. Pak-li ručka muže spíše
přemlouvá, konější, řídí, tedy nožks z pravidla
podmaňuje a tyranisuje. Páni cyklisté se musí
míti vždy na pozoru. Na štěstí pro muže jest prý
krásných, kouzelných takovýchto nožek málo, a.
bylo by jich ještě méně, kdyby nebylo tolik do
vedných a hodných ševců. Každý švec jest opravdu
vtělená dobrota, neboť sám má smůlu a přece
každému floky dává. DRE



třeby s olziny k nám
Uhry:s výnose cel dostávati jen 17'/, procenta,
ale kde jeco brát, ta se hlásí Maďark celému
svému sákonitému podílu 31:4 procent. Kdyby se
všecky výhody, které Uhry ze společného moc
nářství mají, přesně vypočítaly,vypadala by ta
jejich kvota hrozněmalinké. Ále proto přece ne
ehtí Maďaři i bodoucně více platit, ale jen více
brát. — Ta lonská Česká ráznost vůči Maďa
rům letos nějak povážlivě zkrotla a plachtové
„Národní Listy“ věnují otázoe kvotove aš nápadně
málo místa a pozornosti. Co to znamená? Déle

pise nesmí trvati ten nepoměr,aby země časké,čítají polovici obyvatelstva co země uherské
a jejichž plošný obesh či velikost neobnáší ami
čtvrtý díl zemí uherských, platily na společné sá
Ježitosti 40 procent a Maďaři jen 830. Země
české zaplatily v posledních 10 letech přes 1.900
milionů zlatých daní, tedy jem o 300mil. 'zlatých
mnéné co zomě uherské,

Jan Nepomucký ve světle dějin.
(Úvahy pro lidi všech stavů s dobrou vůlí.) 

1.

(1) Století devatenácté chýle"ea ku koaci.
Jest to století, v kterém prý rozum vybaven zHoat
víry, v kterém prý teprv rozat "ke cti přišel. 

Jest ovšem pravda, še "V 'oboru hmotných
vynálezů — strojů, vyušívání sil přírodních —
rozum lidský pokročil. se však, že rozum
má vyšší než jen zkoumání sil přírodních.

Bom má pomnatiasicepovněa jisté poznatipravdu
A vtomobledu neujdenaše století výčitce,

že rozum lidský zašel zpět. Vymízelo totiž pev
né přesvědčení o pravdách nejdůležitějších, vy
míselo bezpečné pozmání pravdy. Pochybovačnost
-— učení říkají řeckým slovem 2ke psis — se
rozmobla tak, že mezi vzdělanci jen zřídka se na
lézá, kdo by touto choroboa rozumu nestonal.

„- Tosratém kone Ka chybování; nebo skepsis, pravíme, skepčis, y ; ť o
ujišťování maoohých, že v tom ohledu vědí něco
na jisto, jest dělané. Novinářský nebo pomíletář
ský papír snese všecko; i když se pocbybování
jmenuje „přesvědčením“. Maozí jdou ve svém
tvrsení tak daleko, še tvrdí, že ani žádný Jan
Nepomucký nebyl.

Oproti tomu pravím: O maoko jistěji
jest stvrzeno, že byl Jan Nepomucký,
než že byl Jan Hua. Proč?Protožesepo Jana
Husovi žádný hrob nenalesl a nalésti nemobi, Ja
na Nepomuckého hrob nalezal se všdy ve chrámě
svatovítském na straně opištolní vedle hlavního
oltáře. Bylť tam od pradávna hrob s kamenem na
vrchu a s nápisem: Joannes Pomuk. Jan Pomuk.
Pomok a Nepomak jest dle Palackého totéž místo.
V některých listinách 12, 18, 14 a 15 století plše
se někdy Pomuk, někdy Nepomuk, Na zachova
ných listinách s vlastaoručním podpisem ov. Jana
Nepomuckého čte se: Joannes de Pomuk, Jan

kk tedy Jan Ntedy Jan Nepomucký žil, valť
te a pohřbenjest ve chráměav. A ká Tím
odbyto zajisté tvrzení, že vůbec Jan Nep. neoyl.
„© Óo souditi o další námitce: Jan Nepomucký

žádnýnebyl; byl to Jan Hua

-Hus vůbec anipochován býti semoh). Nadpsk píše kronikář husita, kolem roku 1470:
an z Nepomuku „byl pochován na hradě praš

ském, kde jméno jeho v kameně vytesáno jest“.
Tu teay přestává všecka ske
Následuje nyní další otázka:umfel?
Umřel— po jiném mučení — utopenímve Vltavě.

. Jedním s nejstarších svědectví jest v novější
době nalezený seznam azádušních služeb Božích
konaných ve chrámě sr. Víta v 14. a 15. století,
jeuž se nazýval: Ordo commendárum. Tam se čte :
V svatvečer (deu před tím) svatého Benedikta
koná se anniversarium (výroční bohoslužba zá
dušuí) za Johánka Pomoka, kterého král Vá
olav rozkázal utopiti.

Proč bylutopen?
Někteří praví, že proti vůli králově potvrdil

volbu opata Kladrabského. — Církev však dí, že

vlastoí příčinoujeho mučenické smrti bylo, žeodepřel porušiti mlčení zpovědnické.
Má církev proto důkasy dějepisné —

nejsou to snad jen pověsti nebo jesuitské vymý
šleniny? Církev má důkazy dějepisné.

edno svědectví nám nalezl e vanjelík. —
Že ovanjelík? — Inu, ovšem. Eranjelík, dějepisec
království českého, Palacký. Jest to rukopis, jejž
Palacký nalezl ve Vídni. Rukopis ten psánjest
rokou muže, který sloul Tomáš Ebendorfer z Ha
selbachu. Byl ve Vídni profesorem, a roku 1433

akou smrtí

>
maašelkysvé Jena, mistra vůe

jak proto že řekli, ten že
královského, kdo dobře vládne, i
fortar (jak s6 praví) že ojdepřel poru

pečeť spovědní, téhož ve Vltavěutopiti

Druhé svědectví podává roku 1471 kremíkář
Židek, kterou pod jménem „Zprávovna“ králi Ji
římu z Poděbrad — tedy ne právě katolíkoví —
napsal: „Kdyš měl král Václav zlé domnění da
své paní, kterážto se zpovidala mistru Johánkoví;
j přišelk němu král žádaje, aby me pověděl,
o kým ona hříšně obcuje; a když vnem nechtěl
jema ic praviti, kázal ho utopiti. Potom pře
schla řeka“.

To tedy svědectví dějepisná o příčině smrti
sv. Jana Nepomuckého, jak ji udává církev. Pa
matujmedobře.Jsou z patnáctého století. Ala
zakladatel řádu jesuitského narodil se 1491. Jako
devítiletýnemohlsaložiti řád. — Alepřecejen
jesniti vymysleli tu „zpověď“,ba celého Jana s Ne
pomuku! — Co jento jsou za lidi!? Dávno před

svým narozením lhalt a šidilil Tohle v akpřece jen trochu mnoho žádáno. Ovšem že! Ále
U nás máme tolik světla, že se vždy naleznou
lidé, kteří věří i největším nesmyslům, jen když
to je proti církví.

Ale kdyžpřece někteří povídají, že
byl Jap z Nepomsku utopen pro potvrzení volby
opata kladrubského?

Ta věc je takto. Sv. Jan byl zpovědafkem
manželky krále Václava, jenž jí byl nevěrným.
Král hledal v tom útěchu, že snad králová timtéž
hříchem hřeší, jako on. I vyzvídal na Janovi,
mlčel. Pro mlčení zpovědní, aby křesťanský
dal kněse zabíti, to tentokráte přece nešlo. Proto
ByeeVáclavovi vítanou příležitostí potvrzení volby
opata kladrubského Janem z Nepomuku, general
ním vikářem arcibiskupo proti vůli králově.
Potvrzeníopata kladrabskéhobylo příležitostí
a záminkou, mlčení zpovědní bylo původní a
vlastní příčinog smrtisv. Jana Nepomuckého.
Rosumí se samo sebou, že o pohoršlirých přípa
dech v královských rodinách nemluví se veřejně,
nýbrš tajně. Pří prudké povaze krále Václava
muselo se tím opatrněji mluviti. Veřejně povídala
se příčina smrti Janovy jiná, tajně ta pravá. Alo
nebylo lse tu praroa příčinou zatajíti. Bylo to
přesvědčením katolíků českých po celá stolotí a
sice tak silně, že se žádalo, aby Jan s Nepomuku
vyhlášen byl sa svatého. A to bylo příčinou, že
se ukázalo, jak v této věcí promlavil nikdo menší
než. ...sám Bůb.

Z roskazu papežského byl totiž dne 15. dub
na 1719 otevřen hrob, na němž ležel kámen sná
písem Joannes Pomuk. Při ohledávání hroba bylí
s arcibiskupem Kbůnburgem přítomní mnozí du

it

a dva.ranhojičí, a rosliční femeslníc
jichž k otevření hrobu třeba bylo. -— Když byli
všicknipřísabu vykonali, že budou jen prav
du mlaviti, otevřeu jest hrob.

vykopána, přišlo se na pozůstatky rakve dílem
dubové, dílem borové. Mezi pozůstatky rakve na
lezena kostra těla, a sice v nejlepším pořádku.
Tělo leželo tváří k východa, jak kněží obyčejně
pochovánáni bývají, hlara poněkud v pravo na
chýlens, ruce křížem složeny. I přivoláni jsou
lékařové. Doktor Fuchs sestoupil do hroba, 8 nej

větší pozorností odstraňoval hlínu, tak nd secelé posvátsé tělo zrakům přítomných svědků ob

Pomíjejíce pro skrovnost místa článků naše

řové všecky zachovalé údy k na bílý ubrus
kladli, až se přišlona lebku, vníž —vysypavše
hlínu — k velkómu užasnutí svému čer
vený, čerstvý a neporušený jazyk Jana
Nepomuckého. Aby se však přece snad neklamali,
nařízli lékařové jasyk na dvou mfsťech
ostrým opnástrojem, aby také vnitřní
šilky viděti bylo, a shledali, že to, co před
sebou mají, jest jasyk.

Potom byl spisován protokol dle toho, jak
se který svědek vyjádřoval. Klademe sem aspoň
jedno vyjádření a sice doktora z Erlafeldu. Ten
nechal do protokollu napsati toto:

„Jsem 71 let stár, k hodnosti doktora v lé.
kařetví byl jsem před 48 lety povýňen na uni
versitě v Praze; přes 30 let jsem professorem
vědy lékařské; byl jsem několikráte rektorem vy
sckých škol pražských; mrtvá těla lidská pytval
jsem často v Římě,v Padui a v Praze“
Po krátkém popise shledané kostry dí dále: „Vi
dim blavn blínou naploěnou; a však mezihlínon
k ustrnntí svému nalézám bmotu, která dle po

pe vláknitého vaziva a červené barvy za jazyklidský usvati se musí, jakožjej takovým býti
veřejně vyznávám a spola věřím,že byl ne

rušen proto zachován, jelikož Jau Nepomucký

spkem svým hájil tajematví svaté spovědi“. 3 :
K otázce pak, můželi s dobrým svědomím

udati příčinu, pr.č tento neporušený jas;k jest
me něčímnadpřiroseným, odvětil:

„Nemoblť tento jasyk nikterak přirozeným
způsobem zachován býti; neboť při mrtvolách

dí obyčejeě jazyk nejdřívhnije a
fokatní. Tenlojm sk ek zo ak der
hos doba, kteráž let pě V(6 hmotě,
podobě, oslnsti | běrvěpř u úpábobomse

-Podobně vyjádřili 90 ostatní dva,doktéři

lékařetví.i obaaj Anynítášis všeNdi neumisěných, v lidi dobré v kástí
zdravéhorozumu£ atvrzesís0 opravděaneb)
k nalezení pravdyužívati chi: — Zb ejpějaká pochybacst otom, še Jan z Nepomoka.býé,
a že zpověď utopen byl? ,

dšjopiseínajeali. oJan z Wopomuke byl utepoajepisci , an z Nepomuku“
ny otvrsoeí opata kladrabského, jimí vlak te

pro tajemství zpovědní, ač jsme ka poobybnostse srornati dá, přece mohla nějaké at
v mysli i dobrého člověka uváznouti.

Aprolovšeckap br oů BAzachováním neporušeného jazyka. 
chovárá žádný úd mrtvéhotěla, jeji odhlymusí
roslučovati, její aíly dělají hnilobu a síce s nat
ností. — Neaá tedy možnásoaditi jinak, než
če vyšší síla, mocnější než přírodní afly to učinila.

Jest SKa oak.jest to Bd nejvyšší, jest to Božívšemohoucnost, j .
AponěraděBéhjest bytost,kterámározum

átedy myslí, jest (tu sachováníjazyka
Jana s N uku viděti i úmysl Proč nebylo
zachováno celé télo, proč ne jiný 6d? Patrně
proto, aby tím prolovíl Báb aa takto: Pravá
příčina smrti Janovy byla z počátku tajena a vo

veřejnosti jiná udána, ale zachovým or be jeho,
K A poobrmet obo mlaabr tecka ybnost 0 sela.

Jo tona budouli tohle člsti,PoknouM. Kteřícení vědu více, než víru, neš zjovené en
ství? Budou chtit užíti rosumu svého k usnání

pravdy tak zřetelně předležené, snad i dostiuznané
Ootomu řeknou, budou-tl to čísti e vanje

1161? — Neřeknou, jako jsem slyšel o jedné
vzdělanější evanjeličce, která řekla po přečtení
knihy katolické: „Kdybychřekla, žetoble je pravda,

ta bych m . Ba řeklai muži svému: to :
A co řekucu neši rostomilí redaktoři pokro

kářští, ba i někteří ovanjeliští? Budou se z tcho
hledět dostati posměchem, vtipy, vykruoováním;
někdy,je“ li i mlčí; aby se předplati
telům neo* rřely oči. Ale já pravím: Do slovolné:
duše ne- stoupí moudrost. Kdo nechce, nedá s©

přesvědčit ničím. A žemonosí nechtí, tomu přeslabost povahy,8...(k m aramty

Politický přehled.
V říšské radě tropí němečtí poslancé

„snepokujující“ komedie. Za všeobecné voselosti
podal v úterní schůzi degradovaný rytiť Jiří Schě
nerer návrh, aby ve všech zemích rakouských,.
knimž počítá též země české, vyhlášena byla ně
mecká státní řeč, aby Halič, Bukovina a Dalmacie:
byly od Rakouska odděleny a aby země tyto pou

ze do delegací zástupceMokny M dokudse neprovedeosobníunies i. celé
bezáčelných návrbů zvolení byli definitivně dr.
Kathrein za předsedoa rytířAbrahamovič
a dr. Kramář za místopředsedysvěmovny. Větší
debato vyvolal návrh Němců proti jednání o. k.
okresního hejtmsaství v Duchovvě, které temat
obci uložilo, aby pro 800 českých dítek zřídila“
novou budovu. Ministr Gautech, dr. Herold a Adá
mek správně vylíčili poměry v Duchcově. Úřady
jednaly zcela správač. Pilnost německéhonávrhu
Da to zamítouta. Jmónem katolických poslanců:

podn pak dr. Ebenboch tento školeký návrh: „$1.becná škola má za úkol vychovávat dítky dle
jich náboženství,mravněa dle jejich duševní čin
nosti vštěpovati jim vědom a výcvik k jich:
prospěchu a dalšímu vzdělání, čímž má býti polo
žen základ E odobování užitečných členů lidské
společnosti. S 2. Každá obecná škola, na jejíš
slízení nakládá stát nebo zomé či místaí obec
zcela nebo částečně, jest ústavem veřejným a tu
díž školou všem povinným dětem přístupna. Obecné
školy jiným způsobem zřízené nebo vydržované jsou
školy eoakromé. Interkonfessiopální poměry škol
upraví se zemským zákonodáratvím. $ Š.

učebnímiosK k poěltáo spojenčtení, (, vyučovácíjasyk, ní ve a
snaukou 0 měříckých tvarech, žákům pochopitel
nou a vyučování potřebných vědomostí s příro

dopisu, země-a dějepisute pm zřetelemna vlast a její ústavu, kreslení, zpěv, tělocvik.
(pro bochy povinný, pro děvčata nepovinný.) Ros
sab, v jakém má se předmětům vyučovati,stanový

výborem. $ 4. Plány učební a vše, 00 k vnitřnímu
jebo upravení patří, astanovuje ministr vyučování:
ve srozumění te zemským školním úřadem za 800-
hlasu zemského výboru. $ 6. Vyučování nábožeu
štví obstarávají a vedou dozor nad ním dotyčné
církevní úřady (představenstva israelitských ná
boženekých obel). Počet bodio, jež pro vyučování
náboženství ustanoveny býti mají a kteréž týhodně
nejméně 2 bodiny obnášeti musí, ustanovuje zem



školní úřad v dobodautí se zemakým výborem

Se joo předpinaje semebézákonodárství,tdě
ve srozamění s dotýčnými církevními úřady (představenatvy israelitských nábošenských obet). Pokud
se má užívati učitelů k vyučování náboženství,
ustasovuje somské sůkonodárství v dorozuměsí
o dotyčnými olrkovními úřady (představ. israelit
ských náboženských obcí.) $ 8. O připouštění
mčebnic a čkanek roshedne po vyslechnutí zem
ského Školního úředu ve srozumění se somským
výboreta a kde to ustanovuje zemské zákonodár
ství, s dotyčeými církerními úřady (náboženské
obce židovské) ministr vyučování. Volba mezí do
volenými pčebnicemi a čítankami vykonává zemský

úřad ve Srozamění se semským výborem.
8 21. Školní povinnost počíná dokončením 6. roku
věku a má povinné vynčorání trvati aspoň 6. ro
ků. Všecka další ustanovení stran trrání a spů
sobu školní povinnosti ustanoví zemské zákono
dárství. 8 85. Uči personál na učitelských
úelavech nostává z řiditele, který zároveň řídí
cvjčnou školu, pak ze 2—4 uvláštních učitelů,
z učitele náboženství a potřebných pomoťých
učitelů, a mají býti jmenování na základě terno
vého návrba, který učinil zemský školní úřad vo
erozumění se zemským výborem. Učitele nábožen
ství jmenuje nejvyšší církevní úřad, v jehož okrsku

ústav ne nalézá Učitelé cvičných škol jsou„Peviani spolopůsobiti ku vzdělání učitelských ceho

vanců jako pomocníogg následuje k jsboplatnosti čkojéme rokem, uje po
prohlášení“

Panská tačmovna svěřilavypracování
adresy Jeho Veličenstru 'odrodilému Čechu a
sloupu centralistické strany baronu Csedikovi,
který jest rodákem z kraje táborského. Osnova

Czedikova je příliš dlouhá a jsouprý v. bbsaženy některé věci, kteréani pravice, adi vláda
přijati nemohou, Baron Czedik přijal do:
také místo proti ministerakému jazykovému

. wchůzi vystoupí pravice proti ná
Ozedikovy adressy asi co nejrozhodněji. Po

vady, jek by se mělapravice zachovati při adrve

sní dobatě, účastnili se dr. Rieger, hr.Harmch.br. Hoheuwart, hrabé Falkenboin, kolše A
Liechtenstein, dr.Marcohwicki,kardinál Gruscha a
také opat Hanswirth. Protože praviceLemá sama
o sobě v panské oněmovně většinu, protože lovice
může spíše na vtřední stramu počítati, jest nejisto,
zda-li v panské sněmovně debedaou se vůbec 0

adresse k trůnu.
Arcikniše ©ta byl(?) pr“ V Petrohradě

drapojánu eko nastávající následd.""k trůnu. Žee následníkem, o tom nepocbyĎůjeme, neboť
víme z autoritativního pramene,že arcikníže Fran
tišek FerdinandzEstepotrůnu netouží..Že by
všek v Petrobradě byl pan arcikníže Ota jako
pásledník představen jtomu nevěříme a rovněž ne,
že by se arcikníše František Ferdinand s Este
zasnoubil © primeesovu Žofii Bavorskou, dcerou

Jy Karia Theodora, bratra naší císařovny.
Kdo zná blíže dynastické poměry, nemůže tako
vým absardním sprárám věřiti.

Blumarkovské listy se tváří,jakoby
( rakouské a raaké dyaastie v Borlíné

iř

skýpoměr mezi Raskem a Fraacií. Věřto
mu, kdo chces!—
-Srbský krát přijeldoBara, kdeš -byl

čdičeáho prince Danila. Čeraoborci přivítali srb
ského krále hinčnou slavnostní střelbou a jásavým
provoláváním šivio! Na Cetyň přibyl král Ale
xapder v úterý večer. S knížetem Mikulášem a
jeho rodinou uvítal se srdečně a přehlíšel pak
vojsko. Jak známo, má se srbský král ožemiti

s nejni princeasoeknížete,Zemil.V Becka nedošlo dosud k rozhbodaé bitvě.
Turei tějí patraě zbytečně řeckou krev pro
bóvati. i vsdor své chvástavosti ustopují. Vý
měta. velitelů a náčelníků generálního štábu jim
sotva©a pomůže. Proti přesile se těško bojuje a
Řekové marasčsvalají vina na královskou rodinu.

ním, $e Řekové tepodávají.

Drobné zprávy.
' 'Serátost ov. biřmování sdělorati badeJ.

A. nagdp.bískap Jan Nep. Brynych v sobotu v
Adorebachu fHočejším, v nedělive Obralčí.
©d pondělí- 9. kvétna do čtvrtka (18. května) bude
av. biřmování v Trutnové, dne 13. května v Al
Sonbacbu, 1Ó.května v Zárově. 160.května v
Markoušovicích, 17. květaa v Rekytníka, 18.
květnav Olešné, 19. května v Bernarticích
20. kvétna v a vpátek dne ZL.května
v Btarém Móstě.

A Lábřic. (Dar chudým). Nejdástojnější
pa biskup králové-hradecký Eduard Jen Nep. Bry
nych zaslal dobrotivé pro chudé občary v Libřicích
a Josefova 20 zl. Představenstvo téže obce vzdává
tu za dar tento nejuctivější a nejsrdečnější díky.

Deputace okresu j ského u ministra D01. Zemskýposlanec p. Jaroé a čleu
okrezaího výbora p. Kratosbvíl žádali ministra dr.
Biliůského za odpis daní následkom velkých živelních

pohrom, kterými obres jaroměřský byl postižen. Mi
mistr nasel přijal duputaci co nejvlídnějí a dal aji

odění, že bade zavodeno mové vyšetřování. :
Padesátileté jubileum kněžské letos

vdp. Jan Bičiště, osobní děkan v Popovicích, a dp.
František Čermák, forář v Ostřotíně a správce vlka.
riatu pardubického. — —Čtyřicetileté jabileum slaví:
vsdp. Tb. dr. Monsignore Alois Frýdek, kapitulní
děkaa a generální vikář v Hradci Králové. Monsig
nore F Coufalík, I. sekretář c. « k. vojenské

kon ve Vídni. Vdpp. Karel GObel, farář ve
Svojanově! Josef Hoffaan, děkan v Trutnově; Fran
tišek Josl, farář v Červených Janovicičh; František
Krása, farář v Morašicích a Litomyšle ; Antonín Kupka,
farář v Borové u Poličky; František Novák, farář
v Jasené; Václav Oliva, důšejovský farář na odpo
činka v Německém Brodě; Adolf Straka, deficient
v Prase, Jan Schembera, farář v Bernarticích.

Bourání moravské brány a orlického
mostu začne dne 1. října, kdy bude doprava přes
most asi na šest neděl přerušena. Doprava se může
ovšem provisorně díti přes šelezný most (k Malšovi
cm vedoucí.) Když se nštak. jeden most přestaví,
bylo by žádoucno, aby též pražský most byl rekon
struován. Oprava jeho by vyžadovala ovšem jistého
provisoria; místo by však velice získalo, kdyby z
náměstí a pražské ulice mezi Adalbertinem a hotelem
Fraeaklovým postavil se hned nový železný most a
spojil se přímou silnicí « nádražím. Tím by byla
uspíšena nejea regulace stavebních pozemků mori
Labem a nádraží, ale rozšířil a smobl by se zajisté
rach stavební. Stavět v močále na zaplavované louce,
to sí jednotlivci as! rozmyslí, zejména, když nebudou
věděti, kdy budou přímo s městem a nádraším spo
jeni. V Německu provádí se regulace pozemků, určí
se starobní plán kanalisace vždy předem. Kupec po
zemků zsá tam předem stavební směr ulic a
příští rozvoj města. Ukládaje tak do staveniště ka
pitál, nekupuje zajíce v pytli, ale může přede ©kal
kulovst, Kdyby provedlo mésto regulaci nádražní čtvrti,
zpeněžilo by jistě lépe stavební pozemky. Bourajíc
hradby vědělo by také hned, kde a jak vhodně ua
vážet. Dnes může město tak vhodně a lerně kapitál

vyPajÍh že zárokování větší půjčky nepadne velicesa 0,
"Řezmici kralovéhradečtí trpízesmírněsá

kasem, že 60 zde moesmískládat z vsgonů dobytek.
Teate musí se dopravit napřed do Josefova, tamtéž
poraait a teprve pak do Králové Hradce přivěsti.
Obec tím přichásí o poplatky a řezníci ausemáři
mají zbytečně zdrašenou režii. V Králové Hradci jest
všecko bestoho dražší neš vPraze a ve Vídní,patrod.
tedy Hradečané mohou i dále platit jako morovatí.
VČes Badějovicích prosadilo svého času mišato pr
kennájatka sa l4daů, u másto mejdez fleku.
Slavnéc.k.okresníbejtmenstvímůžetuobciaob
čanstvu důraanou akcí rychle pomoci.

Okresní dům,kterýbodestátinaprotieb
ebodní akademii, stane se zajisté ozdobou města. Ros
sáblá, dvojpatrová bedora bude míti restaurační po

P dry tecet pauašérskýchpokojů astáje naoBí. —
O zadání městského divadla v Krá

lové Hradol ucháší se pan Fr. Lacina, ředitel
velmi slušné divadelní společnosti. Operety hraje jebo
společnost. slušné s svědomitě. —

napmžtény. Kdo je labužníkem, těší se zajisté jiš na

2 duhovité okoany a Da meaší rybo, kterou všeliká
ta bavěťčeskýchrybníků tvoří. Cikán, Datlík a
Roaednička, které dříve Hradčanům tak výtečné
ryby dávaly, salesknou se tedy v nové slávě, Na baště
nových rybníků, bade v létě zajisté korso mladých
Hradečanů, kteří se ryčhlým krmením ryb houskami,
chlebem a růsnými odpadky přičiní, abychom sa dvě
horka lovili kopry pěti až šesti kiloré. —

Průmyslová škola pokračovací v Kra
lové Hradci, vydalaobšírnouškolní zpráva, kterou
sépsal ředitel, pan Karel Brož. Na konci školní
bo roku bylo 249 žáků, 12 znašehoměsta, 160s
okrcsa hradeckého, kteří rozděleni byli ve tři třídy,
každáotřechodděleních.DoL třídya) a b)cho
dili učňové a pomocníci živností, které potřeba'í kre
elení, do oddělení ©) opět chodili učňové a pomoc
nici, šivností, kteró nepotřobojí kreslení. V a) oddě
lení bylo 60, v b) 28 a v c) 24 žáků. IL a III
třída měla rovněž tři oddělení asice oddělaní a):
Učáové a pomocníci řemesel stavitelských a strojní
ckých a c): Učňové a pomocčaíci živností, které ne
potřebají kreslení. Na škole se učilo: náboženství,
počátkům kreslení od ruky, gaometrickému rýsování
a počátkům měřictví, rýsování pro řemesla stavitelské
atrojnická, kreslení pro řemesla amělá a drobná,
modelování písemnostem, šivnostenským počtům a
účetnictví, krasopisu, nasce o zboží, zeměpisu a pří
rodopise. Prospěch vykazovali žáci: velmi dobrý 52,
dobrý 98, dostatečný 47, nedostatečný 46, netřídě
ných zůstalo 6. Návštěva školy byla jen u 19 ne
dbalá, v 64 nestálá, u 79 pilná, u 89 velmí pilná.
Mravné chování: 146 zcela zákonné, 82 zákonné 12
méně zákonné, mesákonné 1, netříděných zůstalo 8.
Ve škale vyučovali páni profesoři: M. Bílý, J. Gre
gor, E. Milbauer, En. Miřiovský, K. Peček, B. Ryba,
V. Šebek, J. Šrůtek, K. Uogermann, J. Vančera, J.
Vocásek, Tb. Zelinka, p. učítel Krčmář, vp. Josef
Klepl a pan ředitel Karel Brož vedl správu školy.
Budoucí školní rok začně 1. října.

Na hos u školu ve Stěšerách
odvedli kraloréhradeétí divadelní ochotmíc:výnos čistý
s představeníčinohry Jana Výravy 100 zlatých.
Pan ředitel Národního divadla věnoval na dostavení
bospodyňské školy svůj spisovatelský honorář, 10 sl.,
takže fondu stavebnímu se dostane 110 zl.

Diecézní jednota fo v Hradci
Králové koná ve čtvrtek dne 13. května 1897 o
půl 8. hodině večer v místnosti sl. spolku katolických
tovaryšůsrou výroční valnou hromadu. Pro
gram. 1.Zabájení schůze předsedou3. Zpráva-jedna
telská. 3. Zpráva pokladní a rovisorské. 4. Volba
sedmičlenného výboru, dvou nábradníků a dvos revi
sorů účtů. 5. Volné návrhy podané výboru do tří
doů před valnou hromadou. 6. Závěrečná slova před
sedova. Nesejdeli se o půl 8. hodině dostatečný po
čet členů, konána bude drahá valná hromada o 8.
hodině. Výbor jednoty činí tímto P. T. členstvu k valné
hromadě uctivé pozvání se zdvořilouprosbou sa četné
účastenství.Vlad. Sekyra, t.č, jednatel. Dr. Jos.
Mrěštík, t. č. předseda. 

Zkoušky učitelské na zdejšímústava uči
telském měly průběh velmi příznivý.

Zádušní měl sv. za J. V. zvěčnělou císa
řovna a poslední korunovanou českou královna sloužil
v úterý o 9. bod. rannív chrámu sr. Ducha kapitalní
děkan vys. důst. msgr.dr. Alois Frýdek za pří
tomnosti nejd. kapitoly, veleb. duchovenstva, c. k.
státích, vojenských a samosprávných úřadů s množ
ství lidu.

Sportovní klub pro Hradec Králové a
okolí koná v pátek dne 7. t. m. mimořádnou val
nou hromadu v hotelu „u černého keaě“. Začátek
o 8. hod. večerní.

Slavnostní večírek na počest jebílen Ss.
Vojtěch v tovaryšské jednotě vydařil se pěkné a shro
máždil hojnost hostí ve spolkové síni. Slavnost byla
zabájena vz stnou básní, kterouž přednesl p. Bayer.

-X to promlavil o životě a významu sv. Vojtěcha dp.
předseda Fr. Reyl. Večer zakončen byl dramatickou
básní „Andělé žijota“ ve 4 obrazích. Titalní úlohy
podaly velezdařile si. Jezdinaká, Kyselová a Poláková.
Rovněž ostataí úlohy byly v dobrých rokou pp. Aud
rliského, Jakubského, Jenočovského, Melichara, No
hejla, Polák, Svatáka Šorfa. a .. . Hadebrí skladby
na harmonie přednesl s obvyklou precisností dp. ke
teobeta VI. Sekera. Zdař Bůbl!

Důvérnou poradní sohůsi zástupcůmíst

ních spolků a časopisů uspořádají zítra v sobotuo 8. hodině več v místnostech spolky Nerudy
pp. Stanislav Cervený a Knypl. Veschůzi se bude
jednati o zasazení pamětní desky ua rodném do
mě + dr. Julia Grégra, v mlýně Březhradském
u Králové Hradce.

Pěvecko-zábavní večirek uspořádalopě
vecké kvartete z Přelouče v hotelu Merkar ve
středu večer. Umělecký přednes přeloučských
pěvců odměněn od četné shbromážděného elitního
obecenstva hlnčaým potleskem. Což v Hradci by
se nedalo podobné kvarteto neb okteto zřídit, kdys
náš Slavoj tak líbezně a snad na věky usnul?

— s „Osvětaliďa“ a jiné časopisy odpekrokářských dopisovatelů obsluhované dle svého
svyku besectně a nepravdivě píšou nejen o žijícím
katolickém kněžstvu a biskupech ale hnusným svým
kalem házejí téš po českých světcích a patronech za
mě české. Nejstaršíčeskoa historii falšají tito nedou
kové dle libovůle a tak udělali z Vršovců „vlastence“

-„» se Slavnikovců nepřítele národa.. Dokladů histori
ckých pro toto své tvrzení nemají ovšem prašádných.

| Vršovci a nepřátelé Slavníkovců prýse přidržovali slo

vanských zvyků a nikoli neřestí, ty„pí nepáchalipohané, ale páchali prý se trprve později v národě
nasem. Ku podivu, ale neš Čechové vysvedli tělo sv.
Vojtěcha ve Hněsdně, sestoupili se tamtéž s kníšetem
v sněm a usnesli se na zákonech proti těm neřestem,
proti kterým sv. Vojtéch hlásal. To se stalo 40 let
po smrti sv. Vojtěcha, tedy z velké části od jeho pa
mětníků a současníků. Ti-přece museli vědět lépe,
jským byl, jak žil a jednal sv. Vojtěch — nešli dne
šní pokrokáři. „Osvěta lidu“ vytýká sv. Vojtěchu, že
ho otec dal na nejproslulejší tehdy blízkou škola do

' Děvína, v němž sice žili též němečtí kolonisté, který
ale ležel uprostřed krajů ryse alovanských. Ku po
diva: Kolár, Šafařík, Palacký studovali též v Něme
cku, čeští evanjeličtí a lnteranští pastoři studují tam
podnes vesměs, učí německému heidelbergskému ka
techisma, béřou příspěvky od německého Gustav
Adolf Vereina, dnešní pokrokáři vyhledávají rovněž
se zálibou university německé, a tém to poakrokáři,
tito patentovaní vlastenci —navyčítají. Z toho vidět,
jak pitomé jsou výtky jejich, které činí av. Vojtěchu,
jemuž při svém heslu: rovnost, volnost, bratrství,
chtějí pojednou měřit jiným loktem. Rorněš smělé je
tvrzení, še Němci sv. Vojtěcha poněměili. Vždyť sám
se výslovné a ushrdostí znal ke svému slovanskému
původu| Dále ma vytýkají, že biskup Adalbert dal
ma své německéjméno. Ka podiva Karel St. Sokol,
kovaný pokrokář má přece také německé jméno a to
ještě snámého slovanobijce, které mu nedal kmotr na
biřmování, ale vlastní jeho radikální tatínek, mlado
český říšský poslanec! Kolik kmotrů dalo jiš na av.
křtu a av. biřmování srým svěřencům jméno pohan
ské nebo jiné cizé! Sám pan radaktor „Osvěty lida“
má takové jmáno! ©Ostatné ten arcibiskup musil
umět dobře alovansky, když byl přece apoátolovat
mesi raskými Slovany. To snad páni pokrokáři neví
a snad jest jim též neznámo, že Luther a protestanté
považovali Šlovany za horší než hovada, že jich ne
připustili do cechů a později jim zakázali dokonce
též ženitbu, pakli ae nevykázali znalostí rečí německé.
Pan Hevora tvrdí, že syn pyšného šlechtice, ev. Voj
těch, nebyl vychován v trpělivosti a pokoře, že nemél
lásky k národu. Vratevníci av. Vojtěcha tvrdí výslovně
pravý opak toho a ctili jej hned po smrti jakožto



Pan dr, Engol o politické situací,

V národa českém je dosud mibavo a proto
o politické situaci vypravoval v neděli na Vino
bradech p. dr. Engel. Ačkoli mladočeoskástrana

ve skutečnosti jest jě celý rok ve službách vládpleh,tvrdilpřece».dr.Engel,žestojíještě na sta
novisku zásadně oposiční resoluce sjezdu nymbur
ského. Pak ale diplomat p. dr. Engel, který
jako na vše strany mírně působící dr. Kašička
všdy jen dvojsmyslně mluviti dovede, přisnal, že
situace se změnila, že strana mladočeská sblížila
se se šlechtou bez zadání svému svobodomyslnému
lidovému programu, še není příčiny obratu toho

majoritě než-li vopocičníminorité,že bývalo by ne
opatrno, kdyby tak nekombivovali mladočeši. Obá
vaje se radikálů a pokrokáří vystříhal se ovšem

dr. Engel přizoati, že jeho utrana je už 8
oláky a se slovanskými a německými klerikály

raka v rukávě (viz nedělal úvodník Nár. Listů),
Mladočeši prý se ještě do žádné většiny nedo
stali, také prý není (I) jejich věcí, aby takovýto par
Jameutární útvar budovali. Na to ale, sby se za
vděčil zase rozumným a rozvášným lidem, dodal
pan dr. Engel státnicky: „Leč prosíravo by rov
něfěinebylo, abychom kol sebe kopali příkopy, přes
ně by jiní nemobli k oám a my zase k jiným.
Na Hšaké radě pak na tolik věci mají se pro nás
přízoivě, že by sotva byla bez nás možná jakákoli
majurita. Pan dr. Eogel vítá tuto „příprava“ kma
jorié, která by mohla mít ve svén programěrov
ROprávnost a samospráva zemí, vítá souhlas stran
bývalé většiny se zřízením společné parlamentární
komise. Dr. Eogelse pak přiznal, že vláda nezdá
se býti příznivou pevné většině rázu slovanského a
samosprávého a pověděl také, že Němci svými par
tajtágy v Liberci a v Teplici prošjazykovým na
fízením zbytečněsí škodí, seslabují centralismusa

racují volky neroly do rukou foederalísmu, jek se Němaí v říši naprosto nebojí, protože z
vlastní zkošeacsti vódí, še v Německu státy pru
ský, bavorský, virtemberský, saský, badenský, hes
senský, mekleabarský atd. zcela dobře vedle sebe
obstáti mohou a právě že z této foederalistické
samostatoosti má prospěch celek. |;

> Dr. Engel vítal také pizapivézjevy v po
litice sabraničné a ovil očekávání- če stojíme
snad dnes na rosbraní noré šťastnější doby. Pro
tože má vláda dobrou vůli, bylo by prý nemoudro
ji překášeti. Zmiňuje ee © "*bonako-uuuw.zóm vy
rovnání, zabalil se opět pan ar. Engel v roucho
státoické, aby snad radikálům něco neprozradil a
si je nopohněval. Mladočeši prý ještě neví, co po
nich vláda šádati bude, ule budou prý ae řídit
potřebamí říše a zahraničními poměry. Jaký to
obrat řízením Boším! Nu, vždyť jeme věděli, že
k tomu dojíti masí. My jsme se staročecbem, par
dua ještě tak trochu mladočechem dr. Eoglem více
méně, kojeni a ani to nebéřeme panu dr. En

Eorjsát zlé, že 60 opět vrátil na okamžik k svéstaro4asce a tvrdil, že není pravda, že by mla
dočeská strana požadavek všeobecného hlasova
cíbo práva byla vypustila ze svého programu, ona
prý je) na ten čas pouze„zastavila.“ Pan dr. En
gel je čtverák. Kdyby věřil v čerty a v možnost,
že 80 současně objevují na různých místech a že
tam o těchže věcech mluví pravý opak, tedy by
nám snad na slovo uvěřil, že známo jednoho čer
ného anděla, který na jedné schůzi v Čechách
všeobecné hlasovací pravo a socialisty jako pra
covulky přesvědčené velebil, a pak na druhém
mlstě — dejme tomu třeba v Cmuntu tvrdil —
že s těmi socialisty to není již k vydržení a aby
všecky i s tím hlasovacím právem vzal čert. Pan
dr. Eogla však r čerta a čertn nevěří a my ma
proto nověříme také. Ačkoli nejsme špiritisty, ví
me přece všdy dobře, co si pan dr. Eogel mynlí,
co má v hlavě a co má v žaludku. Bůb však
uchovej, abychom se něčeho zlého domýšleli, na
opak, jsme s panemdr. Englem tentokrát spoko
jeni. Nasv. Horuu Příbrami půjde pan dr. En
Gel se socialisty sotva po druhé na pouť a zajede
ai zajisté raději s panem baronem Dipaulim do
Marie Zell. Tam se bude eodiit sa konfessionální

"školu v zemích alpských a za národní školu v Če
chách. A jelikož v okamžiko, co tyto řádky pí
šeme je sv. Floriana, snad se tentokrat aspoň
v dachn modlí jinak nemodlenec pan dr. Edvard
G :

er 0, duheiliger Florian
bitte fůr mich
und ztod' die Háuser
der Andern an!

Pau dr. Edvard Grégr modlí se totiž vždy
jen za sobe a myslí si, ty ostatní al vezme sám
rarach. Pan dr. Edvard Grégr radí na př., aby
párod dělal oposici a nekouřil,.ale sám bafá až
radost, takže pan Badeni bude brzy tou českou
oposicí okouřenjako ta nejpěknější pěnovka. Že
pan dr. Edvard Grégr chystá v mladočeské straně
rozkol, a če naprosto nevěří, tomu my Daprosto
nevěříme. On dovede vycítit prospěch svůj i pros
pěch národa, on dovede se i modlit, vždyť vlastno
ručně kdysi a kdesi napsal tuto básničku:

Prokope svatý! Tys daleko nás

ch křeňím byl; Tebe, když dáblovépo t chtěli, je spontals

okovy těškými, oral jimi, vláčel
— u nás teď naopak.
Nejea fe dábli nás pokoušejí
ale zároveň s námi ořou a vláčí
a Ty se tak nečinně na to dívášl

Tentokrát promluvil p. dr. Engel na všecky
strany blasy aodělskými, a pomůže-li se teď mo
dlit ještě pan Prokop Grégr, který dle „N. L.“
měl již také myšlónka, pak to snad tentokrát s
mladočechy i 8 námi lépe dopadne. *

» o
*

Návrh mnazavodoní konfosslonální
školy podalna říšskéradědr. Ebenboch. „Nár.
Listy“ píšou o něm na místě úvodním takto:
„Ode chvíle, kdy nastala v novém parlamentě
vídeňském krystallisace © příští jeho | většiny,
neustávali jeme klásti na Jedno důraz: aby se
Slované a šivlové německo- autonomiskičtí dohodlo
o program ku movusřísení Rakouska ma sá
Hadšě samosprávy a | svésákonnosti království a
semí: „Jen ve smamení autonomie můšeme se sra
sitt v jeden šik, nikdy však pod (?!) praporem kor
servatismu, nebo dokonce klerikalismu. A byť i
všickni ostatní Slované do takové většiny vatou
pili, avšak český národ svým poslancům dovolí
vstoupiti pouze a jedině do většiny, sřízené pod
praporem myšlenky sebeurčení a samosprávy vlasti
a národu a v žádnou jinou“, To předeslavše, uvá
děli jsme po té německým konservativcům a kle
rikálům z alpských zemí, kterým jde především
jiným o koufessionální školu, že právě jen v priu
cipu autonomie jest prostředek a cesta, po níž
tohoto svého přání dojíti mohou; neboť fak jako
nám Čechům ničeho po tom, jak si Tyrolané, Ra
kušané atd. sařídí autonomné školství své, jen kdyš
oni na osájem nebudou nám bránit a nám před
pisovat, jak my si svoje školy v semích českých
upraviti máme: — tak bychom 8e musili opříti
co nejroshodněji každému pokusu, aby školství
národní zůstalo zcentralisováno a bylo nad to
ještě zklerikalisováno. Podobalo se, že na straně
německých klerikálův dochází toto naše stanovisko
porozumění a že za nedlouho všickni autonomisté
Bjednotí se v zásadě: „Škola obecná patří národu

zena a udržovánu jest a jedinému prospěchu ná
roda sloužiti má. Následkem tobo zákonodárství
školní a správa školní náleží výhradně jen oby
vatelstvu každé jednotlivé vlasti, tedy sněmům
semským a orgánům občanské samosprávy. 

My Čechové hájíme tyto zásady již ode dne
svého politického znovuprocitnutí jako přirozeného
a nezadatolného práva každého národa. Na vý
ohově mládeže závisí jehe budoucnost a proto jest
rozumné a nutné, aby si každý národ ustanovoval
způsob zřízení a řízení školství svého sám a sám,

e svých vlastních názorů, potřeb a podmínek
životních. I našinci smýšlení nejmírnějšího zasa
zovali se od let svorně s námi o to: 1. Aby je
dině sněmové zemští měli právo sdělávati zákony
a podrobná ustanovení o tom, jaké školy mají
býti pro dítky školou povinné zřizovány a po
jakou dobu jsou dítky povinny školu národní a
školy odborné navětěvovati. 2. Aby dítky vzdělá
vány a vychovávány byly jazykem mateřským
mravně, zbožně, vlastenecky a národně ve vědo
mostech pro život potřebných. 3. Aby pro národní
menšiny zřizovány a vydržovány byly školy ná
kladem zemským. 4. Aby správa školství národ
ního a odboroého postoupena byla úplně autonom
ním sborům: sněmu a výboru zemskéma, okres
ním a místoím úkolním radám, které by podřízeny
byly výborům okresním. Ď. Aby volba učitelů
dostala se opravdově a skutečné do rukou občan
stva, resp. do rukou jeho důvěrníků ve školních
radách a v okresních zastupitelstvech. 6. Aby
doblídka ke školám vykonávána byla od důvěrní
ků jmenovaných a ustanovovaných po návrhu
po návrhu okresních zastupitelstev muši osvíce
nými a pokroku milovoými. „N. Listy“ praví, že
návrh německé strany katolické je příliš centra
listický. Tomu 8e ostatně odpomoci. Jejich
střelby proti klerikalismu nemusíms bráti doslov
ně. Pánisocialisté a němečtí liberálové se svou
přemrštěností postarají o to, aby „N. L.“ učinily
povolnějšími. Český lid nemí zásadním nepřítelem
nábožensko mravní výchovy. Český lid si jí musí
přáti, neboť nověra způsobila radikalism a anar
chism, ona zplodí též revoluci. Kdo je pro zacho
vání práv a statků našich oteů českému národu,
musí se starati též o zachování víry otců. Jedině
katolíci čelí socialismu. V německých a slovin
ských starorakouských semích, kde vládaou kle
rikálové a sntisemité, nebyl agOlenani jediný 80
cialista, tam podvratné myšfénky nenalezli půdy;
socialismus se ujal a vvítězil částečně jen v kra
jích ovládaných Ižisvobodomyslností a židovatvem.
Tentýž úkaz vídíme ostatně též v Německu a ve
Francii. Socialismus opanoval jen v centrech ne

věry, protestantismu a židovatva.
+

Volby do vépojištovny dělnicképro království ké. Opětněnadešly volby do
představenstva a rozbodčího soudu úrazové pojišťovny
a povolány jsou k ním tentokrát skupiny:

roba strojů a nástrojů atd.
IVY.kemeniny a zemininy,

stavební a
živnosti |

F.

VL papír a kůže, dřevo a látky fezbářské, po
lygrafické živnosti.

Úrazové pojišťovnadělnická pro království České
kosá veliký úkol lidumilný, spravaje jmění mnobo
milionů obnášející, má v sápasech politických, národ
ních i hospodářských veliký vliv ve prospěch, kdož
v její správě většiny se domobon. Roku 1893. a
1896. účastnilo se volby -27.965 českých a 27.807
německých voličů pojišťovny, ale nepopiratelná vět
Šina českých podnikatelů má v představeostvu pojí
šťovnytoliko jediného zástupceze Šesti na pod
nikatele připadajících, německá menšina pak má pět.
Nadvláda Němců je tedy nespravedlívá a přece ještě
snaží se Němci český šivel ze správy ©Úrazové po
jišťovny úplně vytlačití. Čest národní i prospěch
Úechů vyžaduje, aby bajili jednosvorně a jednomyslně
svéprávo.Co se týče kandidátů dělníků po
nechal volební výbor jejich jmenování národní straně
děloické. Každý český volič ať zaměstnatel, ať dělník,
konej svou povionost! O výsledka volby může roz
bodnouti většina třeba jen jediného blasu. Kdož by,

neobdržel, ať se o ně blasí na'obecním úřadě, okresním
zastupitelstva neba a okresních důváraíků. | Nejdéle
do závěrka měsíce května musí býti ve skupině II., IV.
a Vl. volby provedeny. Lístky ilasovací af zaměstna
vatelé a dělníci podepíší a odevzdají co nejdříve.
obecním český starostům a důvěrníkům. Voličevé po
chybní, zejména židé buďtež o lístky požádáni dů
věrníky a kdož na ně vliv mají, tak aby * českých
obcí nebyl ani jediný volební lístek pohozen, nery
plaép, zmařen nebo protirné straně poslán. Jmény
kandidátů vyplní volební lístky po případě starostové
nebo důvěrníci okresní. Páni starostové učíní nejlépe,
dajíli ve svých obcích volitele svolati anebo dají-li od
obecního zřízence volební lístky sebrati, tak aby se
o každém voliči mohlo zjístiti, zda-li rolební svou
povinnost vykonal a zda li volil české kandidáty.

Kaodidátní listina podnikatelův: .
a) do představenetva.
Pro kategorii II. (sprácování kovů, výroba stro

jův a nástrojů). Hlasovací Jístky červené. Za člena
představenstva:©Pan Richard Jahn, cís. rada a
inženýr, společník firmy Novák a Jabn, továrna stroja
v Praze. Za nábradníka: Pan Ant. Varvažovský, ma
jetník závoda strojaického v Praze.

Pro kategorii IV. (kameniny a seminy, živnosti
stavehní). Hlasovací lístky šedivé, za členu předsta
venstvaPan Frant. Tiehna, stavitel,starosta spo
lečenstva stavitelů, mistrů zednických a kameuických
v Praze. Za nábradníka: Pan Mat. Bílek, mistr
tesařský starosta společenstva mistrů tesařských v
Prose, bytem na Král. Vinohradech.

Pro kategorii VI. (papír, kůže, dřevo, látky,
řezbařské, čivnosti polygrafické). Hlasovací lístky ze
leé. Za člena představenstva: Pan Bobuslav Ši
máček, starosta gremia koihtiskařův a pismolijcův
pražských, společník kuihtiskařské firmy F. Šimáček
vPraze.Zanáhradníka:PanArnošt Miniberger,
majetník továrny knželužské ve Volyni.

b) Do rozhodčího soudu. (Volí podniky všech
Šesti kategorií). Hlasorací lístky barvy bílé.

Za přísedícího: Pau Joe. Blecha, stavitel,
předseda Jednoty stavitelů v království Českém, v
Karlíně.Zanáhradníky:1. Pan Jindřich Bittner,
majetník závodu sámečnického v Praze. 2. Pan Joa.
Brdlík, majetník továrny na sakoa, zemský a říšský
poslanec v Žirovníci. 3. Pan Jan rat. Diviš Čí
stecký ředitel cukrovaru v Přeloučí.4. Pau Jos.
Kudlicz, majetník slévárny v Prase. Ó. F. Klusá
ček, majetník pivovaru v Kounicích u Českého Brodu.
6. Ant Pavec, ředitel chemické továray v Kolíně.

Český volební sbor pro čoské království.
Jasykové nařísení a úřady. V doběpunk

tací vyčítalo se staročechům v mladočeských listech
velmi ostře, že nepozvali si znalce z každého odboru
a netázeli se na rada, než jednotlivé bojy úmluv
oněch podepsali. Téže chyby se dopustili nyní po
slanci mladočeští, ačkoli mohli býti varováni. První
cbyby dopustil se jeden mladýaristokrataj,který silně
kokctoval a mlad.čecby a připravil jim zlatý most,
po kterém se dostali do vládní většiny. Když hrabě
Badeni ukázal tomato aristokrati, který neprodělal
žádné úfední proxe, své jasykové nařizení, ochválil je
mladý aristokrat, který požívá u šlacáty a a dvora
vysoké přízně a vážnosti, úplně. Když pak obsah
jebo posnali lidoví poslanci čeští a němečtí, vystibli

jmenovité musili se a Badeniho velice namáhat, aby
vymobli jisté změny. „Obnova“ promluvila o těchto

staro — a moladočeské časopisy dostaly od vůdců
svých stran náhubek. Avšak, jak zkušenost sjaz) ko
vými nařízeními v Čechách a na Mcravé nčí, dopa
stili ee 1 mladočeští vůdci chyby, neporadivše se 6
odbornými zsalci v jednotlivých uaředech. Tak je
soámo, že poštovní a telegrafní řiditelství v Praze
zskázalo dávati pří českých telegramech české hlavy
(na telegramu nesmí býti na př. Z Praby, z Králové
Hradce, s Jičína, Litomyšle nebo Čáslavi, nýbrž aus
Prag, KóniggrAtz, Jičín, Leitomyschl, Čzaslau atd.),
dále vrátilo ředitelatvo úředníkům České kvitance a
nařídilo, aby vše zůstalo při starém, aby se dále vše
vedlo německy, ač nařízení to odporuje jazykovému
nařízení. Na Moravě opět finanční i politické úřady
přímo porušují jazykové nařízení; v Čeebách Se vzdor
intervenci poslanců počet přehmatů množí a v Praze
přímo rortrpčuje, Že pošta má na dále míti jako



v ministerstvu více méně zjevně se proti jazykové mu
nařízení postavili, Čeští posl. bados musit hledět za
pomocí ostatních stran pravice, aby nepříznivé nám mi
mistry ačínili neškodnými, byt by to mělo v zápětí 1
novou ministerskou krisi a rekonstrukci ministerstva.
Státní rozpočet a vyrovnání s Uhry dává českým
poslancům dosti sbraně do rukou. V Čechách nesmí
me zapomenouti, že Hohenrarta povalila vedle zahra
ničných vlivů blavaš oceutralistická byrokracie, hrabě
Traffe masil bojovat proti stálým spiknotím svých
hofratů, jejichž moc v posledních letech ještě více
vzrostlaa (tonejvíce vinouagitačníchhoselv Če
chách. U nás se stálo břímalo proti bofratům, od
borný náčelník, ministerský rada, osckretářatd. pro
hlašován byl sa nepřítele a škůdce českého národa.
Pectivý český úředník nejsa při centrálních úřadech
ve Vídní a v hlavních městech podpororán od po
slapcůa jsa prudcenapadánod radikálůa pokro
kářů, nechtěl si pálit k vůli „takovýmto svým přá
telém vlastní krve“ prsty, neboť neméně ostražitým
musi! býti proti německým liberálům, kteří za dob
naší „gňtré a nejostřejší oposice“ české úředníky s
centrálních úřadů vypuzovali a vlastní lidi dle mož
nostitamtlačili.Podobněv Prasesestalo,še amí
stodršitelství, u soudů, u pošty a drah a jinde zmoc
milí ae rozhodujících míst němečtí staroástaváci. Trou
falosť německých centralistů jde tak daloko, že nyní
oslá řada vysokých státních úředníků německých po
depsala nárrb učmeckých poslanců, aby ministři, tedy
jejich mnáčelnésibyli dání do obžaloby, Proti takové

ebyrokracii měti býti mladočeští poslanci opatřnějšími
a neměli nikdy zapomínati, že vysoký státní úředník
maje výktanos moc — tedy Oxekutira — vrakoa,

slanců zmařit. Mladočeští poslanci trochu pozdě po
snali, jakou moc mají výkopní úředníci, a masí proto
dohánět, aby naprarili, oo pokazili. Ministr dr. Pra
šák,dr.Riegeradr. Šrompočínalisivté věcive
prospěch náš zcela jinak. My na-ochotu úřadů ne
smíme moc počítati. Vždyt snad známo, še bývalý
ministr dr. hrabě Bodřích Schčaborn řekl dr. Mat
tašovi, že nebude míti pranic proti tomu, bade-li na
př. president krajského soudu v Mladé Boleslavi úřa
dovatičesky.Dr. Mattašvyřídilnázorministrůvpana

prováděcího netroufal zavésti české úřadování. — Dis
cite moniti!l — tak musíme volati dnes českým
poslancům. Doba je pre nás vážná, Němci napínají
veškeré síly, aby pravicí rozbili a situaci českého ná
roda sboršili. Vůči takové situaci oesbývé, neš aby škor
pění českých stran se amírnilo anebo na čas aby pře
stalo, tak aby celá Vídeň viděla,že v otásce národní
rovnoprávnosti, Českého státního práva a prospěchů
národohospodářských celý český národ stojí za če
skými poslanei. Z té příčiby musíme rozhodně zatra
tit nynější akci radikálů a pokrokářů, zejména panů
dr. Moravce, Štemberky, Tichého, Zelenky a jiných
pocudooevětářů,kteřídělají až příliš „zeleno“ a pe
sralou, chlapeckoa politiku.

Naši socialisté po. způsobu realistůsoudí
patrně, že náš národní život nestojí za samostatné
trvání a proto se přimykajík šidovsko-německýmme
sinárodním socialistům, k nimě Ino též strana vedená
Beblem a Liebknechtem. Avšak ne všichní socialisté
výchvalují nad vlasť cizinu; tak lipský socialistický
redaktor dr. Schčenlank proti Liebknechtovri píše:
»
vale a který tvořil též důležitou čásí našebo erfert
ského programu, názor to, že bídy v dělnických ma
sách stále více přibývá, nelze více zastávati. Úroveň
masy lidové povznesla ee. moderním vývojem, vždyť
i německá statistika daně důchodkové nedovolaje po
chyborati o tom“. Dále vytýká SchOolank Liebknech
tovi,še chválíjencisinua dodárá:„Německáso
etální domofÉracienic sinesaďivá, jestli
že jako člen veliké státní, národní a ho
spodářské jednoty, vyrostlé zo státu ná
rodního | své m ní kulturní úlohy
napoli politikya socfální reformy úsilně pre
vádí“. Sociální demokraté franoousští stojí úplněna
stanoviskunárodnímatotéž platí osocialistechan
glických. — Z toho mohou občané Steiner, Vrátaý,
Berner a Hybeš posnati, že nejednají dobře, kdyš
de staví proti českému státnímu právu a proti ostat=
nímstranám národním vsemích ch, též čeští
socialisté musí přijati za svůjnázor: „Ceská socialní
demokraciemicsi nezadá,jestlišejakočlenveliké
stážní, národní a hospodářské jednoty, vyrostlé zo
státu národního 1 své národní kultaraí úlohy ma poli
poljtiky a sociální opravy prováděti bade“. — Usku
toční-li se státoprávní máš program, -bade-li možno
většíčást damínež dosud obracetina regulace a 60
splavnění řek, melicrace ppzemků, rozšíření sítě se
Ježniční, slepšení a rozmnožení silnic, zlepšení chovu
dobytka a hospodářství vůbec, svýšení odborného vadě
lání všech tříd obyvatelstva, pak se slopší zajisté
blabobyt všech tříd národa. Vbohatším Německu šije
a vydělávádělník více. neš v Čechách,ještě lépo se
má ve Francii a v Auglii. Úmyelné čškarohlídství,
metka, Je napřed musí rolníci a měšťáci přivedení

ja misiaa a pek joprvo Že 20 mmsí socialisovaí
a bedovat blahobyt lidu, jsou mylné. Staří Spar
měli tento ideální stát téměř úplně dle přání

nynějších socialisté, ale země jejich zůstala cbudičkou,
blahobytu tam nebylo, ale naopak dremost = přísnost,
která by se asi nejméně líbila naším socialistickým

TO ičinský ak cukrovar nalézalakolo var s. v
poslední době v vý situaci následkem různých
výkladů o odstoupení ředitele a neúplnosti správní
rady. Mlarilo se jmenovitě o že cukrovar koupí
kníže Trauttmansdorff. Dne 25. dubaa konala se schůze
pánů akcionářů. Na místě zvěčnělého p. dr. Lobaře
svolen sa předseda cukrovarap. Fr. Knotek, továr
ník v Jičíně. Okresní tajemník p. Liška podal správu
o stavu cukrovaru a vysvětloval větší vydaje vydáním
114.000 sl. v posledních letech na stroje. Akcionáře
vybízel, aby měli k svému závodu důvěru. Novým fe
ditelem cukrovaru stel so dřívější správce cakrovaru
libáňského, pan Dykast. —

Malíř podobizemp. J. Charaus, rodák Parda
bický, bydlí v Žižkově, roh ulice Přemyslovy a Rie
grovy (u Rajské zahrady) č. 797. Jest to křesťanský
závod, veskrze na reelní a solidní obsluze založen,
Majitel jeho může se vykázati četnými vyznamenáními
a račeními zdejšími i «cizích semí. Má avůj
velice vkusný atelier, žádaý obchod ani krám, jako
někteří pražští židé nebo kšeftamaní v oboru tomto,

prokoý má obecenstvo jedině podobné závody podporo |
Nový soudní řád. Řada přednášek,ktaré byly

u sdejšího c. k. krajského soudu pořádány o novém
soudním řáda pro první tarnas soudních níků ze
zdejšího soudního, obvodu. miaulý týden skončeny.

měl p. rada Štoll: a Prokeš.
Potřeba národohospodářského vzdělání na

bz
s

skou společností národohospodářskou“ v 80000 vý:
tiscích je rozebrán! Napomáhá tomu arciť hlavně
láce, cena výtisku obnáší pouze 2 kr. Tu jedině Ise
rasiti snadno a úspěšně osstu snaze po národohospo
dářském obrození našem.

těžit = „opravydaní“.Jak dovedou Uhr o
Zmíaili jsme se jiš, žemá býti daň skořalky svýšona

případě ještě
O 14, zpíva o 18 a scukra o 10, po
více milionů. Při tomto výpočtu zapomněla rakouská
vláda s naši poslanci azejména naše obchodaí komory

a hospodářskéspolky na dvojívěc: Rakonská vláda se sovázala 8 6 vláděodvedepotravní
daně vybrané s kořalky, piva s cukru, kterése vRa
kousku vyrobily ale do, Uher k spotřebě vyvezly.
Vypočítalo se, $e na základě nynějších berních
sasob naskytuje so tím Uhrám as s miliony
"příjmu a Rakousku tolikéš úbytku, Dálese
nerspomnělo na to, že pří svýšení potravaí daně koa
sum těchto výrobků snad bude manší a konečně bude
se musit něco odrasiti na výhody, které po příklada
Německa ministr financí zjednati chce malým cabro
varům, lihbovarům a pivovarům naproti velkým. Podle
výroku ministra financí bude as t0 mil. sl. = většího
výnosu potravní dané přikázáno semím ©sice dle toho
měřítka, v jakém pivo, kořelka a cukr se“tam spo
třebují. Tam, kde vybírá se zemská nebo místní při
ráška k potravní dani, bude řečená částka přikázána
jenom pak, bude-li př:ráška ta zrušena. nás tím
utrpí jmenovitě městské obce, které vybírají pivní
krejcar. Mezitím,co myse hádámeo politicea o
věcech, jimž většina hadačů nerozumí, vyfukojí nám
Maďaři s kapes miliony.

Oslava 1. máje ve Vídni odbyla se letos bes
obvyklých rušivých demonstrací. Socialisté pořádaly
"89 všeobecných a 88 odborných valných schromáždě
ní, v nichž pojednali řečníci o výssamu dne |. květ

>ma prodělnictvo. Mezi 3. a W. hodinou odebralo se
mn tisíc dělníků a několik set akademikůpo o
krušaí třídě do Prátru. Tentokrák nevolali socialisté:
Dolu a ministry! Dolů s parlamantem, ale provolávali
pouse sláva socislní demokracii a osmihodinné pre
covní době. Před budovou říšské rady, která byla po
licií střešena, socialisté nedemonstrovali. Pouse v ů
středních místnostech byli socialističtí vůdoové dr.
Adler a prof. Pernersdorf s potleskemahlučnoa

mladočeští poslanci, kteří v dřívějších letech na 0
alava 1. května do Prátra se dostavovali. Ina, daes
se p. dr. Engel, dr. Kaisi, Sokol dr. Dyk, Břea snadibraběKaunic—teď majitelmno
hamilionového Adeikomisu na Moravě avkor a
Uherský Brod) — se socialistickýchsvých allar vy:
lézili. : ....

Ze Slezského Předměstí. Pan J. Netaka

podal o valné hromadě pokladní správu Sv. Josefskéednoty. Celkový příjem činil 144 sl. 43 kr., vydání

116 sl. 38 kr.; zbývá čistého jmění na komciprvního
právního roku 28 sl. 20 kr. Dle správy pana knihov
knih vázaných a mnoho svasků ještě nevásaných. Že
to bylo hojně čteno, svědčí ta okolnost že 183 členům
sapůjčeno bylo350 knih. Knihy se půjčovaly slarma
na lhůtu t4denní. Po správách pánů fankcionářů, jimá

ne žádost předsedy vzdán byl dík, ujal se slovaj ednoty vp. K. Mikulecký a promlavil o
-otásce: „Proč J na Slezském Předměstí založena
a proč vůbec se katolické jednoty sakládají“ Dnes

lečnost lideká churaví, víra hyne, káseňtéš a učite),
úředník, rolník a řemeslník stejně nafíkají. Dokud lidé
řikásaním Boším se řídili, byli v společenském ohleda

y lepší. Rolník i řemeslník byl váženější, byl od
svých ctěn a poslouchali ho, neboť bylo více spoko
jenosti duševní, lid byl ilealnijší, řád si zazpíval,

řístapen byl citům ušlechtilejším. Lichá sroboda vrhla
ka na pole materialisma, e nemohono jeho probudivší
se požívačnosti vyhověti, učinila jej nespokojeným,
rozháraným, připravila jej o víru a často též o hmotný

blahobyt. Obyčejnépřastapky i trestné činy, sesurovění výrostků se zmáhá;neboť, přestanou-li se lidé

béti Boha,přestanousebáti též císaře >práje apokmarno volati po policii. Bůh stvořilnás, abychom

'» - © ha

svobodnými,ale ne

body jako jsou nynější výstředníci, odkojení špat

nými novinami, kteří — jako ma př. anarchistésahají aš k hromadným sločinům. Hade-li hledati
lidstvo útěchu a spokojemost v Bohu, bude-li hledati

učení a povsbusenív dobré a dobrých pří
ladech, pak se bude opět vracet k poměrůmspořá

daným a k blahobyta. Kdodbá zákona Bošího a mí
tuje blišního, nedá křivditibližnímu, etará Beo dobro

všeobecné. Kdo však, Beporosamiv přavé svobodě, hlásázásadu, ať se stará kačdý sém o sobe, tez při
roseně chce nabýti vlivu, moci amajetky na okos

fiých, stává se sobeckým despotem a obmezuje uvyoda jiných. Tak 60 stalo dnes řemeslo po většíně
otrokem továren, rolnictvo upadá v stále větší hmotné
nesnáze. A co má dělník z té svobody? Masí zápolit
ee utrojem a pracovat mnohdy za niáší mzdy. V Lon
dýně je přes 85.000 šiček, které musí pracovati denně
19 hodin, aby se ušivily. Anglický básník Hook praví:

Bože, jaké to živobytí,
nic než šíti, stále šíti,

nití, než jehlu niti,niti, jehlu rruce míti.
MůjBože, jak drahý jest chléb,
Jak laciné tělo a krov

Továrník dělníka vyssává, pokud pracorati mů
odhodí jej vysíleného bez pomoci. Proto založení rý
naše jednota, abychom opět budili vfru v Boh lásku
k blišnímo, důvěru v svépomoc, abychom s důvěrou
v Boha práci začínali a končili. My choeme, aby se
v naší Jednotě vadělalí katoličtí jinochové, aby se
vyzbrojili věděním pro hmotné i duševní zápasy, které
budou musit prodělati jako mažové. Jednota opatřuje
svým členům dobré knihy a časopisy, pořádápoučné

| přednášky šlechtí mysl i veselost slašnými sývami. Budícláska k Bohu a spoluobčanům, šíří
naše Jednota současně lásku k nárolu a naší české
vlasti. My všichni sí pře eme, aby byla opět šťastna
a svobodna ve víře svatováclavské, aby celý národ
v obvodu korany svatováclavské opět se vyšínal ku
dávnému lesku a bývalé alávě. Kněz jako věrný syn
a člen svého národa, má nejen právo, ale i svatou
porinnosť staratí me © počení a povsmesení svého

kdekoli se mu k tomu naman» přílešitoší.
Kněz má t vinnost starati se ©život spolkový,
o poučení lidu dlezáwad naší víry a mravvuky. Vádyť
naše matky obětovaly nás církvi a vlasti a prohřešili
bychom se proti čtvrtému Božímu přikázaní, kd by
chom se o církev a vlasť nestarali. Kněsmá č altů
větší povinnost o to se starati, protože mnosí chtějí
z lidu kořistit, olapají jej o víra a spokojenost, aby
jej pak tím dříve o zbývající připravité mohli. My
chceme, aby se šířila osvěta, jejímž základemjest sá
kon Boží, neboť jedině ten je pravý. Na to vp.
řečník budoucímu ití Jednoty všeho zdaru. Popřed.
nášce této, která a bonřlivým souhlasem všech pří
tomných byla vyslecbnata, přikročeno k volbám. Za
předseda opětně zvolen dp.farář J. Vaníček, sa místo
předseda p. VáclavŘehák ob. starosta ze Slesského
Předměstí, sa jednatele vp.K. Mikulecký, sa poklad.
níka p. J. Netaka, truhlář, sa knihozníka p. Václav

Aatjček. Do výboru zvolení: p- V,zAjoumék, p.J.
Řohák, p. Josef Hejemaa, p. Jan kovI .JoostŠrámek, p. Váci. Moupic, starosta se Svis k, p. J.
Svaták, p. Fr. Řehák. Po vyčerpání programa a rol
ných návrs'ch ukončil dp. předseda valnou hromada

příním, aby naše Jednota i v druhém správním roceráčela v před bez ohledu na čestné nepřátely své
k vytknutému cíli! „Zdař Bůa |“

Z Chrudimska. Prohlídka býků ve příčině.l
centování plemených býků vykonáse letos: V
dne 14. května 1897.: v Podlažicích o 10. bod. dop.
s v Rosicích o 3. hodině odpolední. V pondělí dne

(17. května 1897.: ve Vápeném Podole o 9. hod. dop.,

v Heřmanově Městci op 11. bod dopol. a-v Klešičích o 4. hod odpolední. V pátek dae 21. května
1897.: v Nabsčanech o 9 hod. dopol., v Hrochově
Tynci o 11. hod. dop. a v Ústřetěcích o 4. hod. dop.
V pondělídne 24. května 1897.: v Zaječicích o $.

- dop., v Slatinanech o 31. bod. dop. a v Stola

nech o 4. hodině Hen Obecní představenstvomá o tom ihned učinitidalší prohlášení a vyzvali
všechny majitelé býků plemenných, aby je do nej
bližší stanice za účelem ohledání a případného licen
tování dopravili. Předvedení musí býti veškeří býci,
roka minulého licentování, pokud se jich jako pleme
níků učívati má, a i ti kteří nové licence obdržeti
mají. Veškeré iicance býků, v roka minulém licento

centováni mohou býti pouzs býci ve stáří od 4 čtvrt
až do 6 roků, v bašdém ohleda sdraví, bez nápadných
vad a k plemenitběspůsobilí. Tyestní getanorení zá
ona budou letos 30 nepřísmějiprováděna, a proto

jest věcí každého dežitele býků, aby zákonu v tomto
ohleda vyhověl a obcí, aby, pokud možno, pečovaly za ú
čelem povznesení chova hovězího-dobytka o dostateča

t způsobilých plemennků. Pro licentovásí býk
aďteš v obcích svrchu uvedených obstarána vhodná

místa ku licentování, kteráž se držitelům býků plo
menných ohlásí, a při nichš všechna bezpečnostní opa
tření přivedena býti mají. Žadoucí jest zřísenídle
věných, pevných pažení, k nimž by býk přivázán býti
mohl pří vypalování znače«, pak objednání muše,

nejlépe kováře, jenž eD pPalování značek obstaral.
Zpráva spolkov tol. vyděláv.spolek „Mír“ve Velké Jesenici bude konati měsíční schůzi v neděli,

dne 9. května, ve které promluví okr. zvěrolékař paa

byt as s České Skalice „0 nemocech hovězího doa“, a a spolka vlp. Fr. Pospíšil © i
nách úpadku stava rolnického* BM 0 pěíě

(Tržní zprávy. «
V Hradoi Králová, dno 1. křětna 1891.-1 KL

přenice sl. 6.— 4 665, žito sl. 5.00 až 6.45, jeém n
zl. 495 až 4-65. oves zi. 8:40aš 4.00, proso m 65
000, vikve sl. 4,80 aš 6—- brích ol 0.00 až 000,
Soškasl. 00.00až -"—,jáhly si. 9— až —? —, krep al,
8-— až 8t-—, bramborů x! 3— až 250, j-telového se
mínka červeného zl. 0:00 až 00-00, jetelového bemínku
bílého zl. —— až —.—,jetelrréh: sonínka drédikého sl
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"ladrk Nejedlý,
dekorační malíř
v Novém Bydžově.

čřívé v radci Králové í
odporačajesvůj atelier k provedenívšech do
korativních

při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lují obrasy nové. (9)

Návrhy ve slohu starby kostela se na
pošádání ochotně vyprecají a rozpočty předloží.

i

Velodůstejnému duchovenstva
doporečaje se 00 nejvtelejí

pro malba obrazůoltářních,svatýchportrétů atd.

Charausm
přoti Rujekézahradě.

uznénÍ
k noblodantí jecu vatelieru.

Vysnamenénna výstevé vZradci Král.r. 1894olatoumedasišia diplomem.

UMĚLÉ zenu yrbím a KozkeveZUBY,Z aeasdoáěa
boletých skušeností, ru
če za nejlepší obelahu a
nižší oeny než všude

Jinde. 86
Ctšné přísni obecenstva
poroučíse v úctě plné

-| sobní teobnik

Pražská ul.č. 7. vHradci Král ©
Svůj k svému! b)

|o091ďzapis

Stálá výstava

majnovější konetruhbvo

pro plyn a bensin.

Eravá přírodní
W“ víno "U8

ORG-1 trza 28, 30, 40,50, 60 a 00kr.
doporučuje 32obchodvínem firmy:

Alois Sláma,vPraze,
Kr. Vinohrady, nároží Palackého tř. a Skrétovy ul.

Vsudech levněji! Cenaiky zderma.
SRB“ Vinný ocet x litr 16 kr. "BB

i| op- Zlaté astříbrnéklenoty! ee

| | VÁCLAV ŠOLO,
zlatníkastřibraík,

přisežný soudní znaloo a odhadoe
v Eraési Králové

(sv.-Jánské náměstí číslo 77.

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně záso
jl bený sklad klenotů, zlatých, stříbrných a

pravých českých granátových šperků, stříbrné
stolní náčiní s nového a čínského stříbra,
ozdobné stolmí nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky I. jakosti; dále pendlovéhodi
ny a budíky různých drahů se zárukou 1— |*
8 roků sa ceny levnější než všude jinde.

Veškeré zboží je vlně skoujeno a sRačeno.
Objeďhávky a právky ijímají a sbotovují,též veškeré správkjh jnek se vyřizují.

Vše za levné oeny. (18)
Staré skvosty se kupají a vyměňují.

Ksakch s2h

PSTRUHY
ze Sumavy,

jež řádně upravemé vyznamenávají se výbornou
chutí a jsou relevítanou pochoutkou při každé slav
nostní hostině, zasílá v původních vaničkách na

5 sl. dobírkou (91)

Em. Wotruba v Sušici.
O00000O0O000000000000 9 3
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vlasenkářský,

kolewí vousů, stříhání a
kadeření vlasů

nalezá 60

přes 200čestných cen avyznamenání; již 43.000
motorů se silouvíce nešli 190.000 koňskýchnil

(61) v běbu.

Zástapco:A. ŠEDIVÝ Smíchově,

Sensační vý vynáles
e. k. výhradné privilegtum

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nesení mých patentovasých z dobré kůže

a s vložkamika prosycování i ocovaných střevícůproti pocení nohouuchrání každéhoa em
ného pocení nohou, ale též i od ki

bolestných oznobenin
a kuřích ok

soolaEON Emy Panně 6 naka osobní

Josef EXanzlilx,
Vídeň XVII, Weoi88ga8a8e 2.

©

% Annenské slatinné lázné s

© - a letnísídlo ř *©

* BĚLOHRAD „|
© (Čechy) W «

: : sev -západní dráha © %

% S“ | :
: Zahájení %..

$ 9. květnem! $

© *

v Hradel Králové 
právě vydalo tiskem bisk. knihtiskárny:

katolickému lidu na osadách smíšených

předkládázáhubnost smíšených sňatků.
Stran 168, 80. Cena 43 kr.

1 blsk, kuihtiskérna v Hradci Králové.

Na wlasenkářství
a holičství |

„přijme mravného oblapoe 
do učení Václav Šafránek. vlasenkář v Hradci KréEEE

K T,SKURERSKÝ

Výrobaa skladnábytku

(%5)©w Mradol Králové
Svatojánské náměstí člslo 87.

Sklady tabulovéhé a dutébo skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a pstrol. lamy.o dd

SR- Vlastnívýrobu-Si

vlněných látek
- Z člsté ověl viny

doporučujena jarní obleky, haveleky a kostelnísukna
IGNÁC STRÁDAL,

závod soukenický v Humpolci.
Vyznamenán na zemské jutilejní výstavě v Praze stříbr
medailií obchodní komory živnostenské, v Plovdivě stát.

medailí bremns. x

Vzorky zdarma a frasko.

"Nejlevnějšícenytovární.

Josef Komárek

v Chrudimi,
nabítí veškeré práce sta
vební do odboru svého
spadající.

Věrná imitace | všech
dřev a mramoru; nátěr
nábytka, železných kon
strukcí a facad.

Obsluha solidní se sárukou.

Ceny levné.

Pee PNNN

důkladné

pracovanjabyte
vlastní výroby, jednotlivé i celé

výbavy pro nevěsty
doporučuje (42Joset Uzel,

Praha, Spálená ulice čís. 25.

a



UKNA
brněnská, francous=
ská,angůlekáa tum

polocká koupíme nejlevněji
jes u firmy | (36)

Františekllettal,
eelkoobchod sukny v Li

berci, Vídekská ul. č.13.
SUP“ v. T. pp. mistrém krej
čovským sasýlám skvostné a

bohaté vzorníky. ši

Nákrčníky a zástěry
nejmodernějších vzorů 06

bízí levně| (82)

Ant. Chaloupecký,
mech.tov.výr.nakrčníků a sástěr

Semity (Čechy).
Jarní novotiny. Prodej
ve velkém 1 malém.

00000000
óřamine!

pány na obleky * bar
vě černé a temněnodré, bo
dící se též na talár YY
v šířce 188otm. motrsi

2.90. (44)
Vzorek této látky, jakoš

i bohatý výběr moderních
d:uhů na obleby, ovrobníky,
jen saračené jakosti a v
mírných cenéch se ne po
žádání k nabládnutí tako.
sašlvu.
První český zasíl. závod

Bu. Doskočila
v Chocni

Nemocný

v tisíci případech s úspě
chem překvapajícím

p- 4hý Mae)|« Ů
ř )B

p
dl

OD

Oe, soby
pozlacovačeký

Výběrnejvětší.

MW*Dáleupozorňujinaovůjvolbý

i|
Vetup každému volný.+ hySjé

L jermmnýohobrazů, zroadel, rámoůú,lyšt, so
DA beo všech do oboru spadejloioh výrobků.
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bělopřezné, *

i „© plátna
j a veškeré drahy tkal
$ covskéhozboží jsko: rněníky, šátky, %
$ ubrnay, pokrývky na postele, ha$ 0 many ad (
M -v onáeh nejlevnájšíchnabízí Je
) vyrabitel i

4 KAREL TAUCHMAN, |
: utarosiav Studenci n Jilomaice. :

NÉ ÉÉŮ U Ae AH U==A.

K jernina A plavobníma období

pavědčená pravá vína
Are

Václav Karas
w Praze,

obsvléště epeciality rmy
samé „Víno nero“, „Do
Jač“ o „Blelko“ ku shoui
ce © posnání te dopore
: čující.

-© Dopbrnčení“
: předních lékař

skýchanterit.
Nejvybší vysoamenání

zlaté medaijle ne inter
nec. lékárnické | výstevě
1696. (49)
: Komu-ekutečnéhoAdo
Jrého vína ku pozdravení
neb posílení jest sapotřebí,

"požádej ve vlastním zájma

"= o cenník,Z

Václav Karas
"v Práze, 367-1,
'velkoobchod s vínem,
"© k. zemským soudem
astanovený znalec v o

boru vinném.

| Suk
vlněné

za GBkr.
"5 prodává

Karel Švanda,
tkadlec

"pyBorovalel

ba Moravě. (75)




oementovýcha betonových
. ýrobků vý |

jako:veškeré druhy dlažio, kryoioh ploten na
hradební zdě, kominy a pilíře, žlaby do ohlévů
a koniren, žlábky k odvádění vod, polní můst:

a podzemníkanály,kruhovéi vejčité,roury
ných rozměrů. schody, skruže pro studaě,

venýře. sochy, pomniky, obruby kol hrobů a
ohodniků jakož i'jiných zle -neuvedenýcha do tohoto

| oberu spadajících předmětů mám stále v hojné zásobě a
P výběruna skladě.

| Dále si dovolujiupozorniti na vývez Štěvtem pro silnice,
šutříku a písku.

Na požádání zašlu cenníky, jakož i rozpočty zdarma.

- Josef Dršata,
mistr zodní majitel a vyrábitel oernento

£ cn a betonovýchvýrobků 6v Poděbradech.

,

Růže a květiny.
Bůžová stromky od 35—40
kr. Nízké zimní šlechtěnce
10 až 20 kr. Camypelar-|
gonie, fuchsie, oolensy bo

nie 6—10 kr. za kus. |:
ty plnokvětonosné

100 k. 3—3 zl. Macešky, |.
pomněnky, sedmi .

upaty za £ sl. 100 k |
bercové rostliny všechbarev1aš 3sl.sa100k |

Rosličné květiny kus 20
až 30 kr. má na prodej
Z kázahradav Líb
líné. y- |

Ruský salám
nejvýtočnějšíihůdke zl. )-8o.

Ruský stepní sýr|

Českoupapriku
zaručeně čistou al. —90 vše
ta kilo, při 5 bilo franko.
Překupnfkům zvláštní ceny.
Cařetus Jílek, Těla,

Slezsko.

Komportní oddělení. Podpo
rujte bratrský průmysl!

—— -a —
ANKRNORNNK
Přírodní morarská hořkávoda

ŠARATICA ©

nežvšechnyjinéhořkévody.než v

Užíváse jís prospěchemproti
"uáapě,patněny tcóvanízlaté
žíle, žloutence, přívalu krve
k mozku a plícím, protituč“
nosti a šonským chorobá
Névod o užívání ne láh.i Na

gueriích aobch. min. vodami.

BližšíZB Pony maj.zřídlaMUDr Fr.Veselýv Brně.

NKRNOKNSYNUNX

Pro slavnésprávy
©- hřbitovů..

Čísla ku označováníhrobů, z U
tiny, fermežovou barvoy natřené,
kteráž svou trvanlivostí a úhled

Ě ným tvarem jakož i cenou velice
mirnou se dobře zamlouvají; dále
Sloupky z litiny, S nápisaimi ta
bulkami a uljtým dle udání pí
smem,pro jednotlivé pole, jak hřbi
tov rozdělen je, zhotovují. — (49)

- J. PECHÁNEK SYNOVÉ
technické atrojnictví a slévárna

w Heřioi.

bo by ".: gjpskoník - 2.20“ JE

V RYCHNOVĚ A. K
©S- našímdobujarní

čistě vlněné látky am

Bačlel učíníhojen malou "obječnánku
na skoušku! |

SRB“Vzorky na podádání zašín frenko. Roj

Děluje všem svým milým veledůsojeým a
velestěným zákazníkům za vzácocu přízeň, prosím,
aby mí i dále důvěru svou věnovali a alibuj vědy
vsorngu, poctivou obsluhu. 2 (15)

olní oevědenétoíproste:
Jiikove tekuté mýdle „Osonel“. Tezuté mýdlo

jest dle výroků auterit jediné epřavné k opotřebení, an pov
ná mýdla zhusta sádrou a pod. plněná jsou. Pro docílení
zdravé barvy obličeje a bílých jemných rukou jediný Be
lidní prostředek za který se ručí. Lábev40 kr.

znbní prášek „Omenol“ Každý svědomitý
lékař dosvědčí, že prášek a ne pasta neb krém na činění
zubů patří. Jílkův prášek zamezuje viklání, kažení se zubů
a každý zápach z úst. Krabička 30 kr.

Jiikova zabní voda „Osonel“ na tešhování
Úst obsdhyje jem sflící součástky a jest lučební jjdoko
nelejší přípravek.Láhev 50 kr, P

Jáva loutková(úydla-nejnovéjší
oboru kosmetiky, jsou ze žloutká vyráběná a krášlící pro
středky prvního stupné. Obyčejná mýdi: obsahují všdy ží
raviny, které pleť zarudleu a dranou činí. Proto odporuču

jeme mém vřele „jsa Jílkova šloutkové mýdla. us £5 “ jo . ,
Jilkův ilentkový krém používá inteligence dám,

kterési jemnoupleť bezvážekaž do vysokéhověku
zachovati aneb všechny nečistoty pleti, pihy, jizvy, opel
sluace odstraniti chtějí. Jílkov žioutkový krém jest však
nejen pro pleť a ruce nýbrž 1 výtečný prostředek i lu

r k vypadivání vlasů, činí vlas hebký a lesklý, sílí koá vlasů a podporuje v kterýchž účincích můj
vynález pravou soaseci vzbudil. Jílkův žloutkový krém vy
nahradí všechny jíné prostředky pleť, ruce, vlasy, mý
dlo vyjímajíc a jest tely v u bení nejlacinější. Velk
kbelík zl. 1.530. Jílkovy výrobky jeou k dostání ve
obchodech. Kdežádný szled, zasílá t-1áráa přímo a při ob
jednávkách přes 10 zí. franko, pročež se objednávky pro
více osob najednou odporučují.

Dány! Vla Žádejtepro Váštoaletnístůlvý
slovně lílkovy přípravky a nenechte sí cizácsý dkvár pod
strčit, který obecenstvu drzou rezlamou vaucuje. Ve Vešem

lez v

E ru tak činíte, a mimo to tu výhodu méte
2Spždém M opocéte Bébé, které,mužzasláníse každárada volsre ose sěaraa

obecenstvu udílí. Jílek wá zásluku, že spracovéním žloutků
pro kosmetucké přípravky rolaiktou nesý odbyt jeho výrobků,
vajec, oterýci a povinností kaldého jě.t tedy továrnuv její
apaze, dobře činit podporovati. (55)

Cestující solidní, dobře zavedení páni se přijmou.

Carolus Jílek, Těšín, Rak Slersko.
Továrna chemicko-teéhn. výrobků a zboží vohavkářského

Vymeneném na semské jubilejné od o
r. 1891. a na národopiemé čoskoslovanuk

r. 1995. slatou výstavní modalií.

ANTONÍN SUCHKEDA,
sochař a řezbář v fové Pace

doporučnjese ku zhotovování oltářů, bežich
plaoticky provedené, křížové 06

sty, sech světců re dřevě| kamení.
Starší práce umálé oeny majioi, bedlivě

opravuje, poslacuje a polyobromuje.
Maje pak výrobky vlastní, se své dílny
poobázející poskytuje mimo bedlivou po

eluhu i oeny 00 nejmírnájší 65



Odborný závod
ro malbu oken
chrámových.

Boupočty, náčriky atů.

jakož | veškeré rady
odborné zdarma.

Ř pro katolické jinochy d panny
: wosadách smíšených

Ů manželství dovoleném

j (62) a manželství hřížném.
B Vydáno od kněze diecese královéhradecké dlouhá
M Jota ns osadách smíšených působícího. | Schváleno
ň Nejd.Bísk.konsistoří.— Stran36, osmerka,brož. A

-ECena 1výt. 3 kr., franko4kr. — 100kosů za Š
M1zl. 70kr. franko,300kusů4 al. 50kr+ 5800

kusů 7sl '

i Bisk. knihtiskárna v Hradci Kr. |

| lat
závod štolkářský

wFamětníku
". © Ohlamce.

Stromy ovocné, hřoví,
hleb, sgát, růže, lesní

. osdba mecho ovocných
movinek atd. (31)

Cennížnapožádání.
sdarma.

Alatovské karafiá
12drnhů se 2sl., 25druhů za 4sl., 100 drabů

Velikokvěté anglické pelargonie
„v nádhernýchdrasích jb %pospateců 13 drubů ca

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 e půl metru výšky, v nejoblibenějších drusích 12

drebů za 5 sl. 50 kr.
Plmokvěté faksie 1 kos 1s 6 kr. Krásné vaaliky
1kus za 8kr. Ráže de hrnců (květináčů)1 kusza

20 kr. nabízí 83

JOSEF VOZKA,
1- sehradník v Kletovech

: ojetý, půlk rytý i:

m k' Čeňka Bubna,
kočárníka

J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

„ii doporučeje se P. T. kněžstvu a patro- jEnátním úřadům

n pozlacováníoltářůnárodů |
a veškerých potřeb kostelních.

y Mimo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

Veškeré sakáskyvyřizují se vkusně tr
vale a levně.

JAN ER
V HRADGI KRÁLOVÉ

na náměstí | (24)
dodává kašdé množství nesičů
(travers) ihned ze skladu, který se
melézá na Pražském Předměstí, dále
nabízí ze svého skladu na náměstí
č. 199 klešťové železo, drátěnky,
veškeré kování a nástroje, barvy,
fermeže, karbolím, cement, ku
ohyňské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.

Syrečky
olomoucké,

srětoznámě, pikamoí chuti, kterým se šádné jiné nevy
rovnají, nabísím samírných cen. Bkilovou asi bedničku,
obsebující všecky druby na skoušku, odešlu proti předem
zeslasým 1si. 80 kr. poštou. — Olomcucké syrečky

'prodávojí se v cizině jako delikatesa! Adrose: (48)

EK.V. Dvořák Olomouo,
poštovní přihrádka.

020 3030303090903030300 0030303000U:
se šuly, syenitu, mramoru
a pískovce má na skladě
v hojném výběru v kašdé

ceně 81

kamonický závod

JANA HOLUBA

na Smíchově,
v Tylově ulicí čís. 529.

za „Knížecí“ u plynárny.

Rodinné hrobky provádí
dle vlastních neb daných
návrhů. Opravy hrobek a
náhrobků vykonává rychle

a dokonale.
hi di MN

ul ÚwNi 4 di s y

V Vzorník sašlu na pošé
dání franko.

|

Tomska, vstanuPre188jimi ra „čdou, |
| Zvonařetví )

| ARNOŠT DIEPOLDT
(dříve Jos. Diepoldt)

vPraze,č.S11-1.(býv.Anetakýklášter)

Založeno r. 17172.Doporučuje se k do
vce zvonů všech

rozměrů, sougzvuč
ných svonění, hodi
nových cimbálů z

pravé zvonoviny za
ceny nejlevnější a

nejpříznivějších pla- +
tebních podmínek.

pattéě obstarává0 n starých, jje
štěpotřebnýchzvonů,
jakož i opravy při 4

pohybovacích pří
strojích u zvonů

věžních.

A

Praktické,levnéa nejtrvanlivější
jsou korkové voskované

KOBERCE
V| nejlepší jakosti má Jedině na skladě

V. J. ŠPALEK
vwHradoi Králové. (9%)

První česká výroba růsných
druhů |patest. zahradních i

pošárových 07

pučníchstříkaček,
jakož i čerpadel na čerpání
modůvky, vody se sklepa a
různých tekutin. L'ále osvěd
čené stříkačky na mytí láhrá,
sa ceau od 3 do 80 sl. do
poručaje ee“zárukou vyrae

bitel,

Josef Lux v Chocni,

—Ď Vsorkovaný oenníkise na po
9 žádání zdarma sable.

Stavby nových
varhan

|

|

|

|

| |

nejnovějších výskumů, veškerých rosměrů a veli- |
kostí, se silným velebným hlasem, karakterní into
nací, se vzdašnicí kuželovouneb pnenmatiokou,90
svláštním bracím stolem i veškerým kombinačním
zařízením doby nejnovější, důkladně a vkusně pro

vedené sa ceny 00 možná nejlevnější doporučujeobralně snámá firma 79

|

|

l

|

Josef Wanický,
ní lovárna na vař

hany a harmonia

v Třebschovicích u Hradce Králové,
Tamtéž k dostáni výtečná harmonia

americká | evropská.

D eposice a illustrované cenníky varhan, jakož jh
harmomí sdarma a franko.

Osvědčené

hromosvody!
Dovolaji si osnámiti P. T. místním ššolním

radám a obecním sastupitelstvům, forním a patro
nátním úřadům i pánům majitelům domů a tová
ren, že stavím

Ť

||
|

|(
8

»KR KA

vysvědčení jak a našeho
vykázati Fadou četných (71)okresu, tak i s jiných míst v Čechách.

O četné nabídky žádá

Alois Šank,
mistr klempířský v Žiželicích n. C.
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"To nejnovější
jakož i veškeré druhy hladkých sukes ku

všem účelům
v obrovském výběru

doporučuje

žv. J. ŠPALEK,
tovární sklad suken,

baumělé tkaleovstrí a vlastní vyro
podšívek (22)

v Hradci Králové.
jen ©udání druhu a k jakému úěolu.

gap- PEVNÉ CENY.<

O+400+0+000000000000000CDo000000000000000000000000000

„©O00000000000000000000000000

dálehaveloky<
bnědé, tmav

i Závodtrahlářský,čalounický:a dorta rmy |

> Michala Mayerá syn
| V PRAZE,

-ara Štěpáneká uliceč. 67, proti dvornímu pivovaru, Ro
doporučajeovůj hojně zásobonýsklad nábytku

od nojjednodušího aš do nejelegastnějšího provodení.

Vlastní výroba. — Eáved založen r. 1848.

| odoličednýnar |
TRITTSÍ

a slatinné lázně|
LE

Val Svaletoricieh.|

| MUDr. Josef Kadantk,
lázeňský lékař.

- Poppův Jedině pravý

Pokařské pana
na topení hnědým uhlím

í vyrábí (54)
továrna na stroje a slórárna žo'eza 

čerstvě praženou dobréchuti
kg.za zl. 1.60, 1.70, 1.80,1.90,

prašskou směs kg. za 2 zlKávu surovou
dobré jakosti

1 kg. za zl. 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70,
1.80 nabízí

KAREL FANTA, PRAHA—N.
Růžováulice č. 9.

OUP-Vlastnípražírnadaj
Při odebrání 5 kg. franko.

dkouské přírodnívíno
ve brk rerezličné ročníky bíléačervené.
stalní víme lé itr za %3kr.; zasílá
BOpouze oč bektelitsů výše. —

Dovozné za půl hektolitra odted af do Hrad.
Králové obnáší 1-26 zl.

poštmistr, maJOSEF MRÁZ, pr
sklepů a vinic vHaderaderfu am Kamp,
Delní Rakousy, dráha císaře Fraatiška Jó-:
sofa. Za má přírodmí vína ručí zdejší důst.

pan farář J. Pithan. (86)

KDOOOOOOCX

Var) takoustalirazinový
ar Any Bod. Čapak, Z boSA Kerzenatí kůpomobiky©harmonia.E Ea

| v Poličce Poppa p.majitel2. Ieeky=
doporučuje 00

ku stavbě nových varhan jakož
i veškerým opravám.

Harmonia nejvyššími cenami vyznamenaná
silného a velmi příjemného hlasu.

Jednoharmonium ve spojeni varhan
vysnamecanév Prazestátní medajlií

čestným diplomem. 14

rodá se levně: 4 hry manual,

2 bryDk> podal. 1 bra cínovýchpíšťal, ibez v Prase, Malá Karore ul. č. MT- v „Čerrevarhan pouze copedálové harmonium. ném dotaě,

BMODOOOCY Nazuačení jakosti žádouono.Coey továral.

RÁ A ao akoa kaBO aHaSSAKOa 0DT

„předka krajanů z královéHradecka.p k
Vehod 1 Fordinandory třídy.

„kvačte
žádati vzory běžných

BAF-KOBERCŮ"a
u rmy:

KAREL HEEENEK,

bo)7Baiě„ TE-. A p VTVIE MEN 0ojVEKPOST OBTVC 0

Výločsá knekynl. „Nešed1Bartiuskénv

Rosteuraní dříve $ehyyerkassek
nyní EIKostelecký

na Ferdinandově třídě proti Choděrovi.

ha

ty0CEThé

LL
dí

hbČada

JE“O)
haha

jelvelkýmk pocenstvu slušněoděliti,že jeemrozsáhlé “ P v salooySchwer- Wtasskovy najel ve adem co nejelegan vkusněji dle modern a na plzeň

okoa Po boporučuji cazařídil. měji a nej n čporučujicanejlépe výtečnéplve ze společenského pivovaru v Plzni, jež přímood

čepu čepuji, jakož i svoji kůckyní jež vkaždé denní dobé velkým ýběrema veškorýmno- |
mi salsony a n ovatřena jest. —Vinnýsklep zásoben jest nejvybranějšímiznámkamidomá- :

címia Svoje n SánJé m,při všem ce a ve všemvzornáa přísná pe, o)saleny nabízí lečnostem k řádání banke

aratebních(bozi spolkových sebůzi atd. nabí et. opožečnneem SMPOTEMO ode ! bořejších mlatnesii jest z Fordinandovy they KLVz Mertinokéulice. 4
Poroučejese p. t. obecenstvudo vzácnépřízně, zremenámse ve všíúctě l

9Karel Kostelecký, restauratér,
dříve v měšt. Besedě Hradec Králové.

5
La

koa

(M>= n



Jan Nepomucký ve světle dějin.
(Úvabypro lidi všechstavů sdobrouvůlí.)

HN.

(1) V předešlém článku o av. Janu s Nepo
muku bylo s dějín dokázáno, že svatý muž tóhož

jména žil, pro tajemství zpovědní utopen byl.vedli jeme dvě zprávy dějepisné svědčící, že pro
svátostné mlčení utopen byl. A aby nižádná o tom
nezbyla pochybnost, dodali jsme dějepisnou zprávu
O Dulezení neporušeného jazyka jeho, čímž Bytost
pad síly přírodní mocnější, čili všemohoucí Bůh
promluvil, že Jan z Nepomuku dobře vládl jazy
kem svým a že tudiž prvou příčinou smrti jeho
jest mlčení spovědnické. Tím vlastnějiž
a dostatečněv podstatě své stvrzen jest výrok
efrkve naší: Jan £ Nepomuku umuočen jest pro
mlčení zpovědní. Ale co nám, jestliže jeme pře
dešlou úvahu pozorně a s touhou po pravdě čtli,
postačilo,nepostačilo Římu, nepostačilo
papeži, popostačilo církvi.

Bylo totiž po pěti letech s Říma nařízeno,
aby jazyk Jana Nepomaku ještě jedenkráte byl
ohlodán, a aby ještě více svláště světských
osob k obledání tomu bylo přibráno — a aby se
snalci vyjédřili, zdaž by se zachování jazyka ne
dalo vysvětliti balsamováním (napuštěnímvon
Dými mastmi).

Tento rozkas římský vsbuzaje hned předem
v každém nepředpojatémúctu a důvěru, že se
jednalo jen a jen o pravdu.

Roskaz ten byl Vykonáa dne 27. ledna1726 na den sv. Jana Zlatoústého, ©0 se týká
ohledání jasyka, ostatní pozůstatky tělesné byly
opětuč ohledávány dne 17., 20., 23. a 24. ledna
od lékařův dle rozkazu éhbo. 
-Dne 27. ledna 1725 byl tedy neporušenýja

syk Jana z Nepomuku poznovu vyšetřován před
kommissí sestávající z více osob stavu duchovního
j světského. Krum jiných přítomní byli Jan Josef
hrabě z Wrtby, nejvyšší purkrabí; Jan Arnošt
hrabě Sehaffgotsch, nejvyšší komoří; Jan hrabě
Wrbna, nejvyšší sudí semský; František Jouef
hr. Černín z Cbudenic. Pak krom doktorň lékařství
asmabejičů, doktor práv Sonntag, doktor Hofmann.

+.. Po přísase svědků a vroucí modlitbé, byla
přineseme schrácka Se -svatým jasykem, do níž

pod pečení a před svědky při prvém obledání vlo
| ejprv bylí tázáni svědkové, lékaři a ranho

jiči, ktefížto r. 1719 pří prvém otevření hrobu
přítomnibyli,zdaž je to tentýš jazyk, který

P.Pe , odpovŠebesti eme zde aspoň věď ŠebestiánaFuchse,
doktora lékařství a děkana lékařské fakulty vyso
kých škol pražských. Pravil:

sÁno, musím na své svědomí vyzmati, že
-jest to tentýš jazyk, který jsem tehdáž (r. 1719)
z lebky hlínou naplněné vyňal Poznávám jej po
dle zevnější podoby a dle nařízoutí tehdáš uči

oměného: taky jest posud neporušený; jenše jej
kud zvadlým sbledávám. Podobně svědčil do
Jan £ Erlefeldu a ostatní. |

FEUILLETON.
la výměnku.

Chbcelise oženiti vdovec, říkává, že mu nemá
kdo vyprati košili, třeba měl dvé — tři dospělé
dcery; chce-li se vdávati vdova, vymlouvá se, že
se nemá s kým poradití při hospodářství, třeba
měla syoa jako trám. Ale vUstupově tomu ne
bylo tak. | | |

Tam v krátkém čase byly dva pohřby. Ha
vrdovi zemřela žena, zanechavší mu malého chla
pečka, a u Soukalův zemřelhospodář, zůstaviv po
sobě pěkný statek a bezdětnou vdovu. Nic přiro=
zecějšího, než aby se Havrda se Soukalovou vzali.
Má an si vzíti vdovu s dětmi? To by byly hned
dvoje, později troje děti, kdo by jevšecky uživil,
když je tu jen holý barák! Vzíti si svobodnou?
Ta bode míti malého Pepička tak dlouho ráda,
dokud nemá svého vlastního mazlíčka, jsk tomu
zhusta bývá. Soukalka je moudrá žena, má pěkný
statek, a dejme tomu, že bude mít ještě děti, na
statku i pro Pepička bude dosti místa. Tak uve
žoval Havrds. A Soukalka? Nutně potřebuje ho
spodáře, na cizí Jidi nemůže se spoléhati; Havrda
je pracovitý muž, není opilec a co nejhlavnějšího?
S nebožtíkem neměla žádných dětí, jak ale, aby
při drubém muži nebylo jinak? Havrda má ebla
pečka. Toho se ujme jako vlastní matka, vychová
si ho podle své vůle a bude míti na stará kolena

Za těchto okolností nebylo potřebí dlouhého
namlouvání, ba i dobazovačka útřele si suchou
hubu. Za nedlouho byli svoji. Se zelíbením díval
se Havrda na macechy, jak opatrně zacbazí s Pe
píčkem, že by ani vlastní matka nemohla ho více
milovati. Když si to přichvaloval, říkávala: »Když

prý bude chovati své vlastní, že pastorha odstrčí,
M . L

v

Potomtoovědectvístalose,00na věkyvdě
jinách památnou událostí zůstane.

Neporušený jazyk lečel před očima tolika
znamenitých osobností v kapli svatováclavské na
stole. A hle! Stalo se, nad čímž všichni užasli.
Jasyk totiá znenáhlanavíhal a přibýval;
tmavodervená jeho barva se od sdola ku špičce
zoela patroč měnila v šarlatovou Červe
nost; naříznautí od r. 171gna špičceučiněné
se tak silně od sebe roztáhblo, že bylo velmi
sřetetné videti po obou stranách na řezu malé
žílky. A to vše po celé dvě hodiny trvalo.
Při tom však ještě to podotkaouti sluší, že tři
čtvrti jazyka nabíbaly a barva změnily, kdežto
asi čtvrt zůstala zvadlá a v barvé nezměněná.

Přítomní svědkové nechtěli ani zraku svému
vlastnímu věřiti. Lékaři dali si všemožnou práci,
aby nebyli nižádným spůsobem oklamáni. Jelikož
byl den jasný a slunečný, pozorovali jazyk brsy
na výsluní, brzy ve stínu; odstranili všecky ba
revné předměty, aby snad odrátením světla zrak
nebyl klamán. Ale na každém místě a v každé
poloze táž proměna na jasyku zřetelné se ukazo
vala. — Což divu, že všichni přítomní padše na
kolena, hlasité a s pobnutým srdcem, innosí 8e
slzami v očích v té slavné chvíli Boha velebili,
který jim dal tak veliké věci spatřití.

Z protokolárních vyjádření přítomných svědků
klademe sem aspoň jedno z nejzávažuějších:

Linhart Meisner, doktora professorlékařství

nemůže v žádné části těla lidského pocházeti od
jiaud leč z oběbn krve v těle živém. Tuto však
nemohl býti život ani oběh krve, jelikož tělo přes
tři sta let v zemi leželo a celó maso stráveno i
spráchnivělo krom jazyka, jeaž neporušen zůstal.

udíž onu pronménu barvy a přibývání
jasyka nelse vyovětliti z příčiny přirosené. —
Taktéž nebylo tělo to balsamováno ani jazyk tento;
balsamované tělo nemůže měniti svou
barvu aniž nabíhati

Já, pisatel těchto článků, byl jsem v Nea
poli a viděl jsem baleamovaná lidská mrtvá těla.
Byla to vlastaě kostra zažloutlou sachou kůží po
tažena. Na to pak známo jest, máli se tělo balsa
movati, musí se hailobě nejvíc vydané části, jako
střeva, a jasyk vyřísnonti, takže jazyk balsamo
vání ani echopeo není. A kdyby byl, vypadal by
asi jako kousek starého řemene. Nemohl by barvu
ani velikost měniti.

Tolik chtěl jsem v tomto článku říci, jak
dějepis — přísahamí mužů učených, odborníků
zkušených, lidí bezáhenných stvrzený — mluví
o Janu s Nepomuku. „

. Nepom tu ani nejchytřejší námitka do.
mnělé vědy. Kdo hledá pravdu, zde ji nalózá
Platí zde oproti učencům i neučeneům, kteří víře
vsászraky odpírají, jakoby prý byly nemožny, ta
Desvratná věta: Co jest skutečné, musí
býti možné.

Skutečnoupak odálostíjest nadpřirozené

rávě pověděli,i musí tedy nadpřirozené
ili sázračné události býti možay. Marné tedy

sle nestulo se tak již proto, že Havrdová ani s ny
nějším mužem neměla žádných dětí.

> Podivné jest to ženské srdce! Ono musí ně
kóho milovati; jen te některé pobloudí, milujíc
místo lidí němou tvář, psy neb kočky.“

* *
o

Léta ubíhala, z Pspíčka stal se bujarý jinoch.
Však bylo ho při hospodářství potřeba, tatík st
ustařal a »méchy« nechtěly mu již dobře sloužiti.
Pokašlával a chřadl. Nabádali ho, aby, pokud jest
živ, vyjednal se ženou pro Josefa nějaký podíl na
statku. třeba že sám tam ničebo nepřinesl, však
se tam nadřel dost a dost; on však se pokaždé
usmál, odpovídeje: »Maminka má Josefa víc v lásce
než já.«

Zatím ztrácel se víc a více, až zaopatřen
svátostmi umírajících, klidně v Pánu zesnul. Ve
statku chodilo vše obvyklým způsobem, jen že po
nebožtíku panoval upřímmýsmutek. Konečně i ten
pominul.

Lidé si lémali hlavu, co sstará« vyvede se
statkem. Vdávat se ovšem již nebude, leda by se
sbláznila. Nejvíce se oto zajímali sousedé a jejich
sdrkhé polovice«, kteří raělidcery na vdavky. Kdyby
tak stará popustila Josefovi živnost, to by bylo
pro dceru teplé hnízdečko. Ale stará ani muk.
A Josef? — —

Jednou ráno, když macecha ještě si bověla
v posteli, přistoupil k ní Josef. Políbil jí ruku a
pravil: „Dej vám Pán Bodůdobré jitrol= — Po
děkovala. »Maminko, mám k vám prosbu.«

*«Ate by byla?« otázala se matka.
»Nemám práva na žádné věno, ale přece bych

vás prosil, kdybyste mně z lásky něco odkázala.«
»Snad se oehodláš ženiti?« usmála se matka:
Josef se zapálil jako panenka a pronesl tiše.

»Áno, maminko.«
»Máš snad některou již za lubem ?e
„Plíbalovu Kačenku, »nesměle odvěul tázaný.
*Aj, aj, a já o tom neměla ani potuchy.

vytáčky a námitky. Jestliže však musíte hlavu
svou skloniti před těmito skutečnými, nadpřiro
zenými, Bohem samým přímo všemocnou silou
Jeho způsobenými adálostmi, nelekejte se jichdůsledků.

Na základě těchto událostí — choete-li si
zachovati jméno důsledných myslitelů — musíte
následující pravdy ze všeho toho vyvodit:

l) Nejson jen síly přírodní. nýbrž jest ještě
Jiná výšší síla a moc, která působí jinak než síly
přírodní, jest mocnější nad ně. Jest to ta moc,
které náboženství i pravá filosofie říká tvůrčí afla,všemoboucnost.

2) Při zachování a změnění jazyka Jana
Nepomuckého jest patrně znameoati — po lidsku
řečeno — rozmýšlení celé věci, čili úmysl. Ta
tedy bytost s tou všemohoucí silou jest bytost,
která má rozum —jest to ten starý kfestanský
Bůh; osoba se sebevědomím, rozumem a vůlí.
Bezbožeství tedy a ctění hmoty neb přírody na
místo osobního Boba,padá v oivec.

A co dále následuje? Jen, prosím, nelekejte
se důsledného myšlení, neoddejte se duchovní roz
umové slabosti, která raději klesá chabě v po
chybovačnost, než aby duch silou neodola
telnou dopracoval se pevného přesvědčení.

3) Jest patrno, že duch Jana z Nepomuku
žije v jiném šivotě, že tedy duše lidská jest ab
smrtelná. Ba ještě více! Ukázala se síla všemo
houcí, která i hnilobou vládne. Jak stkvěle
stvrzeno jest tím křesťanské učení o vzktíšení těl
lidských i zotlelých.

Kéž by se obzvláště v této naší době, době
roservanosti pocházející z pochybovačnosti o všem,
tedy i nesmrtelnosti naší otéto dějepisné události
uvažovalo. Vyplynul by naší společnosti z tobo
prospěcb veliký, kdyby zmohutněla víra v nesmr
telnost. Život vůbec stal by se radostnějším, zánět
pro věci vyšší by se zvýšil, mravnost na základě
tomto by zmohutněla, měli bychom zase — cha
raktery.

4) Dále jest patrno, že tím zachováním a
tou změnou jazyka Jana z Nepomuku promluvil
Bůb na potvrzení náboženství katolického.
Byla tím vším stvrzena ta víra, která žádá zpověď
a hlásá odpuštění hříchůrozhřešením řádného kněze;
ta víra, která hlásá ctění a vzývání Svatých i
úctu k jích ostatkům. — Jest patrno, že tím pro
mlaveno bylo obzvláště k obyvatelům země české:
Ty nové víry z 15 a 16 století, jež se u nás ší.
řily, nejsou pravými. Jedině pravou jest ta, pro
kterou umřelJan z Pomuku, víra otců našich,
víra obecná, katolická.

Jestliže pak mnozí i přes tytotak jasné dů
vody zůstanou při svém odpore prot: katolicismu,
ukáte se tím jioá stará pravda: Kdo nechce,
tobo nepřesvědčí nikdo.— Alekohonikdo
a nic nepřesvědčí,ten jest — nešťasten.

(Pokračování.)

Nově systemisovaná místa soudcovská.
Utroření nových soudcovských míst má za účel od

straniti na mnobýchmístech nedostatek úředníků, kteří
jsou úmornou prací zabrnati, kdežto na jiných místech

.Ale její otec míní« — vece Josef — sže
by bylo dobře, kdybych vás poprosil o maličkou
pomoc.«

„sJosete,« pravila macecha vážným hlasem,
»víš, že nejsi mým vlastním synem, avšak miluji
té jako svou vlastní krev, Postoupím ti celé ho
spodářství, ale dříve mi přísshej tadyble před Kri
stem Pánem na kříži, že mně nebudeš ubližovati
na výměnku. Vidíš, že budu přec jen v nesvých
rukou.«

»Maminko drahá, slibuji a přísahám, že vás
budeme ošetřovati jako oko v blavěle«

»Tož dobře, synu! Pán Bůh té slyšel. Kdy
bys ale nedostél svému slibu, věz, že nebudeš míti
žádného požehnání Božího.«

Havrda dostál svému slibu. Jak jinak? Jak
si ho macecha vychovala, tak bo měle. Kdyby tek
všude rodiče vychovávali své děti, nebylo by mezi
hospodáři a výměnkáři tolik křiků a soudůl

Stará Soukalka měla pro sebe čistou světničku,
jídala u hospodářova stolu a tnladá hospodyně jí
ještě všelijak přilepšovala, vidouc, že starý žaludek
všeho nesnese. O sypaný výměnek se babička ne
starala; majíc vše, čebo si jen přála.

Ale po čase ten starý žaludek nechtěl dělali
dobrotu, dostávala doňřkřeče. To byla pro stařenu
zlá chvíle, když ji to chytlo. Sousedky poradily
ji žaludeční kapky. I zdálo se, že pomáhají, avšak
žaludek při tom slábl. Čím více užívala, tim hůře
nemoc pokračovala. Někdy chudinka celou noc na
posteli se bolestí svíjela. K nevydržení|

. V nejhorší chvíli pojala myšlenku, že se o
tráví. Ale čím a jak? Petrolcjem. Na večer posta
vila si k posteli lábev s petrolejem, pěkně se po
modlila, odstrojila a lehla do postele, Napije se
z láhve, pak zamhouří oči, až je pak otevře, bude
v nebesích.

Napila se, zbytek postavila na stolici u po
stele, ateď? Sepjala ruce a modlila se, by ji Pán
Bob přijal na milost. Nemodlila se ještě diouho,
když sklížily se jí oči, otupěl jazyk. Zachrupla 3
jiš nevěděla o sobě. —



mécě práce mají. Rovnoměrné rozdělení práce a lepší
upravení při povyšování soadců má nařízení minister
stva spravedlnosti ze dne 5. kvótea hlavně na zřeteli.

L V obvoda pražského vrchního zemského sondu
jsos soudní úředníci bez určitého místa služebního:
1 presideat III., 1 vicepresident V., 41 vrchních
seaských radů VI, 4 sondní sekretáři VIIL, 40 ad
janktá IX. a 112 auzkulteatů XI. služební třídy s
ročním adjutem 600 sl. a 113 auskultantů s adjutem
500 sl. a ostatní auskultaoti budou bes adjuta.

IL U soadoích úřadů první instazce budou:

| i | M
*| = ' l

a ň| A *EEE VEMEEBrna =PERSEA
IV. V. VLOYLVILVULIX. —

hodnostní třídy.

1Prato(sem. sd.)| I |—| 2 [49|34|6 ý„ bek.6. 1 ——| 11141612
vLipé —|—|1|—|9| 41,18
vMostě —| 1|—|1110|6|1|3Badějoricích| —|—| 1|—|8|5|1|4—|(—|1-1 ej22
Uteba —| 11, 1l10|4| 1,4
JWíně —|—| 1—110|51|1,4

Mi.Boleslayi| —|—|1|—|7|8| 1,8
Kr.Hradei| —| 11—|1|10|7|2|3
KutnéHoře|—| 1|—|11+|6|2|4Litoměřicích| —|1|—|11|12|6|2|1

Plzol —| 1 —|—113| 7123Píska—|—11 —18414
Liberci —| 1 —11l10|7|2|2| Táboře|—|—|1 —|13|8|1|4
JII. U všech okresních soudů bude představesý

VII. neb VILLhodnostní třídyustanoven,dále soudní
sekretáři VIII hodnostní třídy zejména5 v Li
tomyšli, 4 v Tratnově, 2 v Pardubicích, a v Jablonci,
1 v Náchodě s Kolíně,soední adjankti IX. bodnostaí
třídy: 3 ve Vysokém Mýtě, Lanškrouně, v Pardubí

Poličce, Ústí n. Oel., Hořicích, N. Bydžově,
N. Pace, Turnové, Jaroměři, Králové Dvoře,Náchodě,
Žemberka,

Yrehlebí, Seusflech, Jilemnici, Železném Brodě, Nim
burce, Sobotce, Kostelci n. Ori., Broumově, Opočně,
Polici, Rychnově, Obotěboři, Něm. Brodě, Hampolci,
Ledči, Poděbradech,Dol. Kralovicích;po lsoudním
adjunztu bude: v Hlinsku,Přelouči,Hostinném,
Vysoké, Liberci, Lomnici n. P., Maršendorfa, Č. Ska
Jici, Upici, Králíkách, Rokytaici, Teplici a v Jablonné,

Tedy dle nové organisace budou u vrchního
zemského $oudu všístoposavadníchT sekretářů
pouze 4, sa to tym bade 40 nejmladších adjunktů
(dosad nejsou i) a 250 aaskultantů (dosud 297).

U soudů sborových dle nové organisace

VII. tř. 236 (nyní 138), VILL tř. 116 (nyní 67) a
IX. třídy 28 (uyní 91).
ou
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trhla. Nevěděla v první chvíli, je-li živa nebo mrtva.
Chvíli tak tiše ležela, netroufajíc si otevříti oči.
»Kde pak asi jsem Pe myslila si v duchu — « v nebi
nebo — —?« Zachvěla se.

oJsem li pak to já nebo jen můj duch?«
Pobnula palcem u pravé nooby; šloto. Divná věc.
Teď zase palcem u pravé, u levé ruky. eJsem to
přece jál« pomyslils si šeptem. „Kde pak medle
jsem? Eh co?Otevru oči. — I můj Božinku,ono
to v nebi vypadá jako v mé světničcel Tamhle
jsou moje obrázky na stěně, v koutě truhle, inu
všecko, všecinko, jako jsem měla na světě; jen
bolestem je konec. Je mně u žsíudku tak Ichko,
necítím žádných bolestí, Naposledy jsem snad po
sud na tomto světě!“ |

Aby nabyla jistoty, vzkřikla, co jí hrdlo sta
čilo: +Hoříl Hoříla

Na pokřik vrazí do světničky hospodář, a
vida babičku na posteli, ale žádný oheň, pomyslil
si, že měla zlý sen.

»Dej vám Pán Bůh dobré jitro, maminkole
»Dej tak Pán Bůhle poděkovala a na otázku,

co se jí zdálo, omlouvala se, že již ani neví, co
to bylo. Přiznati se nechtěla.

„Nyní měla celou jistotu, že jest posud na
žomto světě. A co nejlepšího, že jí bylo tak dobře,
po bolestí ani památky. Kdyby jí tak bylo pořád,
jak by Pánu Bohu děkovalal Avšak pohled na
láhev ji zarazil. „Co platno, že jsem teď zdráva
jako ryba,“ bědovala, „kdyš musím zemříti, jsem
otrávena| Ale co, půjdu si k lékaři, bude-li ještě

jakáPomocjila se a pomodlila. Pak se vypravila

k kekaři P í "TP
„Pane doktore“, prosile, „pomozte, je li mo

žná, jsem otrávena, ale nerada bych umřela, jsem
úplně zdráva.«

Vyptav se jí na všecko, usmál se lékař řka:
„Babičko, jděte s Pánem Bobem domů, nic vám
nebude, jen zanechte všech kapek.« :

Babička teď běbá jako čamrda.

Napeal Ant, Sirůček.

U okresních soudů bade dle novéorga
uisace soudních úředníků VII třídy (zem. soad. radů
141 (dosud 68), VIIL třídy (sekretářů, soudců) 115

Uotátateh sastapitelotvech budevbod
nostzítříděVI. té 1, vVIL 16 a vVIII 90.

Celkem postoupí do V. třídy (dvorních radů)
8, do VI. 9, do VII. 129, do VIII. 164 de IX. třídy
101soadních úředníkůacelkovýstav se utváří takto:

v třídě |IIL| V.| VL| VIL (VI. | IX. (ansk.
bylo| 1| 2| 64,272, 338| 487| 257
bude| 1 (10, 59/392, 363 |484| 250

Novásomdníorganisace uskuteční se jiš na podzim.
. »

Výstřední Němcai,Sebonerer, Wolf a
Iro, strhli do svého vleku úplně nejen německé na
clonály a liberály, ale na čas též antisemity. Drzý
kříkloun Wolf nasral dokonce Čechy a Slorany ná
rodem inferiorním. Četní čeští poslanci neodbyli tato
vyzývavost zaslouženým opovržením, ale dali se strh
nosti k odvetě. Toprve, když kulbavý redaktor Wolf
vyzval Hořícu na souboj, neukázal se poslední me
statečným a poranil Wolfa v sobotu ráno na pravé
ruce dvakrát. “ Wolf jej však také sekl a urazil mu
šavlí kousek kosti na prostředním prstě pravice. Wolf
prý byl raněn nebezpečnějí. Badeni a ostatal mini
stři, kteří dle návrhu německých poslanců za příči-|
nou jazykového nařízení měli býti dáni obíaloba, ne
byli sice od německých stran pariamentáraě poraženi,
aje jeví značnou unavenosťt.Hrabě Pálffy jménem
českých velkostatkářů pravil, že prudké útoky Němců

úplač jazyková nařízení. Němci měli dosud nadpráví,
Čechům třeba práva stejného. Dr. Kaizl hájil též
vládu a český národ. Sněmovna přijala návrh jeho,
aby se přešlo kdennímu pořádku přes návrh Němců,
aby byli ministři dání v obželobu 909 proti 163
blasám. Porážka tato způsobila Němcům liberálním
kocovina. Marně se těší svou snačnou menbinoa. —
Útěcha a naděje jejich nemá valně silné kořeny. K
odmítnutí návrba stačil po případě také jeden hlas

hr. Badeni měl zajištěnu pre všecky své předloby
mejorita 40 hlasů, byl by rajisté nejspokojenějšístátuík
evropský. A když se uváží, že k obfalobě minister-.
stra—kdyby tomělojíti doopravdy— potřebí
est Avoutřetinové kvalifikované většiny, tedy dnes

4 hlasů, še však naproti tomu přijetím návrhu
Kaislova 203 hlasy odmítauta sama myčlenke obža
loby a limine fori a nepřipuštěuo o ní nijaké další
jednání, znamená tato majorite zajisté velíce pádnoa:
a sdrcající ránu zasasenou německo-nácionální spap
Bosti. V těch 163 hlasech sobnaných proti návrhu

jsoukrowěvšebo ivšickuiti, kteříjako na př. ně
mečtí velkostatkáři, prohlásili se proti oblalobě a
jimž jednaloae leda o to, abydodítili,kdyžne od
volání, aspoň nějakou modifikaci jazykových nařízení.
Ale i tyto snahy byly majoritou 303 hlasů a husine
fori odmítnaty a majoritou touto tedy uznána a au
tentickou interpretací pariamenta potrrsena plná zá
konnost jazykových nařízení ze dne 5. a 23. dubna.
To jest nejdůležítájší praktický výsledek parlament
ního zápasu minulých dnů. Byla-li kde a zejmena
v soadní byrokracii německé nějaká pochybnost ©
platnosti tóchto ministerských nařízení votum parla
meta, německou oposicí provokované, musí ji odatra
witi. Politický pak význam sobotního usnesení řížské
radynení všakdokomcetea, že by tedy uadále
163 poslanci stáli ve všem všady proti vládě hra
běte Badeniho a že by oposíce německo-pokrokové.
strany — jak orgán její vykládá — touto minoritou
mohla -disponovati tak, aby hrabě Badeni nemobl
ldnoati. Nikoli! I antisomité j němečtí na
ionáloné i němečtívelkostatkářijen v

této německočeské otázce Šli oněmecký
mi liberály; jak 00 dále a zejména v hospodáť
ských věcechchovatí badou, jestotázkajicá, jak to
již dnes vysvítá a osvědčení a prohlášení téch otraa.
Miaoritu 163 hlasů nelze tedy sa ně
jakou stáloa oposici protivládní, nýbrž
jest to jediné proti česká a protislovan
ská minorita synějšího parlamentu Tée
163 mužům nešlo zásadně o avržení Badeniho, nýbrž
jen o odvolání jazykových nařízení, nikoliv proti
vládě se všichni různorodí šivlové této minority apo
jlli, nýbrá pomze protí právům a zájmům národa čo
ského. Na zástapcích národa českého jest, aby vi
dětinejen tytozásadní odpůroe práva a spravedlnosti
k párodu českému, nýbrž aby zejména k tém obrá
ti pozornost,kteřívtétopři národačeskéhoprotí
obžalobě Němců postavilise jim pobok věruě a
srdnatě. O Slovanech nemohlo býti vůbec pochybnosti.
Ale s těmito vytrralo při spravedlivé věci české 30
katolických. Němot. Přesnepopulárnosttako
vóbo postarení vůči německým svým voličům přes
všecky hrozby, potapy a pohany svých sourodáků li
berálních, přes -posměch a terorismus fažatismu né
mecko-nacionálního, jeaž opílal jim srádců a odpa
dlíků národních, osvědčil: se tito mašové neohroženě
pro právo české a jejich hlasy vlastně ros
bodly bitvu sobotní ve prospěch Čechů.
Neboťkdybytěchto 30hlasů katolických
Němců bylo rozmnožílo počet odpůrocá
protíčeských, byl by návrhdr. Kaizla býval
odmítnut a Němci liberální by jásali nad De

litování hodnoje, še socialistéhlasovali opět s Němei

jsoa v jejich otrockých alušbách. Protože socialismus
vzrostl u vás jer sa podpory Grégrů, „Národ. Listů“
a četných Mladočechův, tedy poslední hlasování mála
by jim býh výstrahou a napomenutíe pro badomeno-f.
Kažlé štvaní proti katolíkům a katolické víře pod
poraje jea socialisty a nómocké liberály, kteří by
nás také parlamoatárně byli porazili, kdyby práré
český národ v stranách katolických neměl své nej
lepší přátele. Tím více se musí zavrhovati štvaní
proti českým katolíkům a stavéní jich do jedné řady
s mezinárodními socialisty. Porovnání to je nejen hloupé
a nemístné, ale může v důsledcích škodit nejen straně
mladočeské, ale po případě i celáma českému národu.

Zřizování zeměděl společenstvech.

Vláda předložila opět původní centralistickou předlobu. Myse musíme držeti potřeb země a stano
vicka, že upravení zemědělských otázek a záleži
tostí patří zemím. Český poslanec Udršal, který
proslovil svou moc pannenskou řeč, pravil také
dosti správně: V příčíne předlohy jménem svých

politických přátel činím prohlášení, Že v zásadě
jsme s ní srosuměni, jelikoš pokládáme pevnou
organisaci semědélského lidu za nesbytnou a pil
nou, 3 protože ae jí MPO slabším živlům
dostane podpory proti hos silnějším. Ze
samosprávného stanoviska byl pan Udržal proto,
aby země opatřovalysi své zemědělské záležitosti
samy.

———ě———

tla vejedné panřmáménemá příhoda,a00 přímostela se i nemilá příhoda, ano

neštěstí. A jelikož jednopřísloví naše praví: asi
neštěstí, o posměch se nestarej“ —tedy neprozradíme
ani jména ani bydliště naší ubohé nešfastaice. Chystala
se doPrahy na pouť, a proto dělala občas domácího

kehok aobin prodalajidon aby mohla o hětalivý,Ba vá . oř byl opatrnýa přičislivý,
nedal 80obytit. be ani větší co ma sobe ne

vzbudil, a protožeteď slepice pilně nesly vajíčka,tedypoklad jeho vpodoběněkolika modrýchbanko
utěšenévzrůstal.Panička— pardontoboř—opatrně
svůj poklad před očima hospodáře skrývala, a proto
ani bezpečnému usamknutíjej mesvěřila,ale prostéjej
ukryla všedním zrakům. To však zavinilo zvláštní ka
tastrofa. — Zloději se sice na cenné pepíry nedostali,
ale za to — hladové myši, které vnedostatku jiné
chutnější potravy milé beakovky as Da trné.
sbytečky vešraly. Když tyto day majitelka pokladu
chtěla si několik desítek na jarní toaleta vyzvodnoutí,
div leknatím neomdlela; neboť místo penés našla
v koutku komory toliko stipeček drtin a rozžvýkaného

Ph m Co jpodnhl trápí,jest,žekrutýbolm
m nedovolené tchořs vyhuboval,nesmí, protože by jí volené tchořo-vyhuboval,

a panímámysousedky by se jí škodolíbě vysmály,
Žádné žena však nedovede mičeti jako hrob aověříle:
90 proto ve vlaku neznámé babičče mezměrným svým
bolem a protožesténymají uši, dostale seto nábodou

S rek V době tní j dárkys . poučmí jsou
zlásky vítané a mládencia 36ezáliboa prohlísejísiprotovboudácha skříníchvšeckyty drahocenné
věci, kterými by milá milého a milý miloa potěšiti
mohli. Ve větších městech, tam vyšly pouti jíž jaksi

s mody,avšakdárkys lásky 00s se i zde8ve

u

likým povděkem. Postiliona d ur zastává baď
Kačenky, anebo

nějaký -sjednaný poslíček.Podařený a čipermýposel je:

sojmána pro zamilované lidičky nevyhnutelným pomocníkerm a prostředkovatelem. Všeckovypátrá avyslídí,
nač vy nemáte času, při tom je mičelivý jako ryba,
obratný a úlisný jako úhoř, a kdyžje toho třeba, je
úlisný jako Jev.Růžová psanička,napaštěná pronikavou
voňavkou a- květinové kytice,do níchž bývá uk
nějaká zamilovaná doaška, neumí nikdo tak dov
rosnáše! jako takový postillon d' amour. Takový
poslíček smůže velice mnoho, ba on můte překvapit
1 dárkem, který mení koupen ani ke koupi a jemž
obyčejné bývá vítán lidem žen nikoli však savo- *
bodným. V nedalekém městě se předpěti lety
velice zamilovaný román, jehož historie přišla teprve
teď na jevo. K u mládenci v nejlepších letech

no ček vpodoběšvitořiváženy apravilbrácky: , jim mesutodle.“ „Aco stím, nač
a proč?“ „Na, co s tím —je prý to Vašnostina

tosť. A todle odovsdávám ještě todle peaní.“
snadala mládenci dopis do raky aohlíáslace, kam

by položila nevítaný, jak viděla present. Pán sběšně
přehlédi psaní s pak spustil hodné baadursky: „Tudle,
todle seberte a odneste to, odkudjste stím přišla,
Postillon d' amoar se tedy sebral a odešel. Dole ho
čekala dívka a ne valné přívětivě jej oslovila: „Proč
jstetotam memechala?Řekněte,nejsousi na vlas
podobni?“ „Jo, to je máramně těžko k rozsousení“
vytáčel se v eakni: „Oni jsou ai lidé podobní
a jedenje « Amerikyadruhýje z Trantarie.“Čtenáři
maši jiš majšstévěděli,še se tu jedná ošivýdárek
z lásky, posůstával s heského, buclatého, plavo
vlasého čtyřletého hošíka, k němuž se obec nechtěl
znát akterý zůstal ubchómuděvčetina krku. flnad
se dá starý mládenecobměkčit oučiní ješdéovou
povinnost.

Tržní zprávy.
V BGradci Králové, dno 9. krětna 1697. 1 kl.

půsaice sl. 5.90 až 665, šito sl. B.20 aš 6.40, ječmen
sl 430 až 4-65. ovessi. 8-20aš 3.60, proso m 4.70
000, vikre al. 4.75až O—, brách sl. 0.00 aš 000.
čočkasl.00.00aš ——,jáhlysi. 9.—aš —0—,krepsl.
8— aš 21-—, bramborů sl 2——aš 220, jetelového 00
míaka červeného ci. 00-00 až 00-00, jetelového ©semiska
bílého si —— až —.—,jetolového semínka švédského ai.
—— i ——,mák al. 17:— aš 00.—, clejky si. ——
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ana venkově

s - „| 944| 900 2-80

ZMittwalda -| 955 1016|- 300|Z Ústí n. Orl. 930| 242) 300
Z Kyšperka . |1120|1113| 340, 415
ZeŽamberka . [1140|11'26| 403, 433
Z Litic. . . [11o9|1141| 422, 440
Z Potštýna —.|1212|1152|["436| 500
ZKostelce. O. |12-30|12-08|'405l5'17
Ze Solnice. 8W33|1215| 409| 432

Z Týniště . .[1253|1227| 52T, 537
Z Třebechovic|108|1239|"533| 552
T RradelKrál | T30|1258|552| 614
AKrál Eradese (155) 109|"615, G31| 827
V Chlumci. .| 2'35| 144| 654, 713| 909
Z Chlumce. [237] 1:49, 702|[723, 910
V Žiželicích . ["245| 157| 711| 732, 9%
Ve Vel Oseku| 311) 2-33, 7-38|7759| 947
Z Vel. Oseku . [351] 248| 740[80411000
Z Poděbrad. |"344| 300| 803| 818|1015
Z Nymburka .| 406| 313| 816| 3311036
Z Lysé . 432| 3:36| 840| 864|11:03
TPrase. - -| 5:40) 428, 940| 953] 1206
Z Vol. Obelm. | -6-22| 343|1006| 957] 106
Z Kolína.. [7630] 806|1023|10.18| 1:19
Z Čáslavi . . [711, 432|1059|1056| 147
Z Něm. Brodu |"903| 538|12-59|12'48

Vo Výdní 7777|1000| 754| 647

Z Prahy |- -|1110| 449|11-33 202
Z Poděbrad .|1250| 638, 130| 600| 328

V Vol. Oseka | 103| 551] 1465, 615| 339
Z Vel. Oseku. | 106|"704| 203) 618| 355
Ze Žiželic . 133, 732| 228] 645| 4-20

V Chlumci. 141[740| 2.36 653|428
Z Chlumce -. | 145/7745| 237) 656] 4-30
VRradeiKrál | 220 525, 317] 738) 505
ZKrál Eradee| 227, 7900, 328| 810, |
Třebechovice . | 247|"999| 348| 833
V Týništi 258|"935| 300, 846
V Solnici 405|1042| 62Y
VKostelci n. O.| 321/1002] 421| 912
V Potštýně „| 336|1021| 436| 931
V Žamberku .| 403[TG21 00311005
V Kyšperku -| 414[TT04| 5141017
V Ústí n. 0rl. 12Us| - 7U8| 1208
VMittwaldě.| 526, 621|1130
V Králíkéeh -| 512 625|1139

BPraky 403| 740|11-33| 800| 202 |
Z Vel©eeku-| 6-22)957) 205|1006| 3+
Z Kolína . . [ 630|1018| 216|1023| 355.
Z Čáslavi. 713|1056| 241|1059| 432
Z Něm. Brodu| 903/1248) 346|1259| 5-38
W Fini- -| | 647)750, 704,1000

k

, ,

Er. Brados. 3 8:06 617
Všestary. . -| 628 "635
Sadová. 900| 258| "700
Hořice . 945| 343|"744

Ostroměř f1010| 408| "500 ©
Ostroměř 1025| 6:40| "900| 618| 106

Jm- 110-30|"726 1005, 710| 207

dita . 443| 849| 335|1145
Ostroměř "445| 956) 500|1247
Ostroměř "B'1211053| 52
Hořice 754611128) 554
Sadová . . .|"630|1208| 6-32
R. Hrade. 714/1248

S —————————
Mtemyšl. - -| 615, 950 1195| 438
Ghoceů - „| 739|1150|1236| 554 |

Ghocsd -|-| 945, 4W| 228, 70)
Týniště . —.|1014,517| 259| 806]
Fýmiště . -| |1016[ SZI| 300| 806)
Opočno. . .|1038| 603| 322|828
N. Město . [1058| 640| 342819]
Václavice|- . [1111 657, 353|.902
Náchod „|1192| 713, 403(912]
Hronov „ 11132,735 41292
Police. . .|1142| 701, 421,932)
Meziměstí- |- |1218| 843, 4551008

Starkoč . 315|10'20|1145| 640| 824
Václavice 3-25 |1030|1155| 650| 834

Starkoč.. 802|1121| 230
Václavice 809|1128| 237

Meziměstí . 940|1240| 422| 651
Police 10'14| 131) 457| 720
Hronov . 1022| 147| 505| 7A4

Náchod . 1032| 208| 515| 744
Václavice . .|1043| 224| 528| 755
N. Město 1085| 243| 5:37| 807

Opočno. 11:12| 321| 564, 824|
Tyniště . 1131| 400| 616| 845 |

Týniště. 1132| 402|"616 SB,
Ghooců. - 1206| 500|"G51| 926|-

| Ohocsá - 243| 740|"777"| 640

Litomyšl 408„S06 5845

Stát rak. uher. dráha.

Z Vídně.. 815| 605 ,
Z Brna. . 1048|1058|
Z Olomouce . „| o48| 9.49)
Z-Čes. Třebové| 700|12-24|.-1:35| 155l 425
Z Ústí n. Orl.| 719 -154[213) 448
V Chocni . 7-46| 249| 218| 239| 513

Z Chocně . 756|1253| 238| 245| 518
Z Moravan. 829 308| 316| 558
Z Dašic. . .| 886 317|['325] 606
V Pardubicích | 849| 123| 3.31| 336| 616
Z Pardubic 901| 125| 350| 412| 626
Z Přelouče 923 408| 430, 704
Z Kladrub. . [1000 418|['140| 720
Z Kolína „11023| 206 457 20| 839
VPraze- 1215| 306| 630| 655 [1020

ZPrahy 800 125 440) 7-30
Z Kolína 945| 600| 327['647| 922
V Pardubicích [1047| 739, 436,808 1027
Z Pardubic |. |1103| 749| 505| 516/1049
V Chocni . . |1200| 9.05| 604| 920|1141
Z Chocně . . |1222| 950| 614 1147
Z Čes. Třebové| 1'10|1042| 710| 12:46

-V Olomouci 5-15 1009| "5:56
V Brně. 334 [1] [395
VoVídni 9.10| |550

Vys.Veselí.-| 1056|"543

Vys. Veselí. -| 540| 600
Smidary. . .| 611| 631

Sádová-Smiřice.

chách a na Moravě.

Ineertaí

Z Vídně. . -| 848 630, 1125) 5 m
Něm.Brod. 347| 814| 309| 7075
Hlinsko. "449|1010|41182023
Chrasť "5 35|1128|613, "099 5 2
Chrudim. "506 |1206|612 900, cr o

| — [724033,85
z Pardubic. 656|1222| 815, 496,5 ©
Opatovice . „| 727|1256| w44| 453| 2
vKrál Eraáti | 731, 104|"550| 502| < ©
z Král Hradee | 712, 115, "905| 510, N

Předměřice. 752| 123, V13| 518 sŤSmiřice. 801, 132|"528| 527
Černožice . .| 806) 137, 9%%| ba2|8 =

v Josef. Jarem.| 514, Y45,|V350, 040,3 A
Z Josefova. „| 845| 206, 947| b43| F ©

Jesenice . 904| 235, 1002 voes|
Č. Skalice . 913| 234|1009| 605 AEC
Starkoč. 928, 252|1023| 620|,
Pořič. loč1| 426|1122| 7425 ©
Libava . . .|1128| 608|I162| 812.7 *

Libava . .. . 04 „548 1005) 540|
Poříč. . 544, 8U8|1042| 6.16,

Starkoč. "638 "948| 1134,707) 2 N
Josefov. 709|1047|1207| "740| -5
Josefov . . 726| 944 |1222| "500 3 8
Kr. Hradec. 753|1014|1253| S31| 2 =
Kr.Hradec. „| 814/1019, 112| S5I| a
Pardubice. 934|1054| 130| 403 aj:

Chrudim. 10:1, 207| 900 w w
Chrasť . 1032 2-53| 1015, © ©
N. Brod. 1234) 514|T214| © ©

Vídeň. 754 1000|"6

Ghlumee. . .| 357| 939| 433| 751
N. Bydžov.. . | 412, 054| 448, 807

Smidary . "421|1004| 457| 817
Ostroměř 7437|1020| B11| 833
Bělohrad "453|1036| 526| 449
NováPaka. .| 510|1058| 546| 9+1
St. Paka "540|1125| 601|"9'30| 827
Jilemnice. „| 608|1156| 626|1001| 904
Kunčice. . .| 620|1208|"639|1016| 920
Hostinné —..| 640|1228| 654|1034| 938
Trutnov . . „| 712| 100|"721|1106|10-15

Peříší. - . -| 533| 419 KEÁŘIEU 10:32

Poříčí. . . .| 614|1048| 8:48| 721
Trutnov . . „| 342|1100| 404|1001| 603
Jilemice.. .|"447|1156| 612|1108| 123
St. Paka. "530 |1225| 664|1152| 754
N. Paka. "5'd8|1238| 6:02| 1200

Bělohrad „550| 1249 (76201218
Ostroměř "612| 104|"688|1236
Smidary. . 627| 117|"653|1zn1
N. Bydžov. 637| 128|"704| 01
Chlumec. 651, 142, 74,110

U ——————————
desetet-Jar. -| 528, 200| 545|1000| 402
Dvůr Kr- 858| 241| 613|1043| 431
St. Paka 1011| 347| 742|1143| 532
Žel. Brod 1057| 438| 828/1229, 619
Turnov. 11:34 524|"917| 102| 632
Liberce . 1256| 640 1015| 226, 739

933| 243| 612| 815| 316
1041, 412| 712| 932| 436
IT40| 5'36| 823|1048| 559
"400| 6'33| 920|1146| 701

527| 659| 943|1212| 727



9 CD DY C9 O+45re 8 m8 -ee r

z KrálovéHradecka.
pk ey

Podivadlové dení Já

2
A kánla:

L
“PS 3 y

YebodsMartinskéulice.

Restaurazí hn pohrariassek |
nyní ECostelecký

na Ferdinandově třídě proti Choděrovi.
Dovoluji si P. T obecenstvu slušně eděliti, že jeem rozsdhlé a renommované salony Schwer

tasskovy nejel velkým nákladem co nejelegantněji a nejvkusněji dle moderních požadavků na Size
skou restauraci zařídil.

E
W

JÍK
D3"r

Doporučujiconejlépevýtečnéplve ze společenského pivovaru v Pizmi, jež přímood

čepu čepuji, jakož i svoji exgwlelní kuchymi jež v.každé denní době velkým výběremanák no- 1vinkami saisony a specialitemi opatřena jest. —Vinný sklep zásoben jest nejvybranějšími zněmkami domá- ,

címia r Ceny při všem ce neji € a ve všemvzornéa přísnáobsluha. ©óavzáé smlesy nabízím ct. společnostem ku pořádání banketů, 4
svatebníchost, . chschůzin kWchod omních| hořejších misinectii jest z Fordinandovy třídy XI z Martinské ulice. a:

Poropčeje se p. t. obecenstvu do vzácné přízně, zromenám te ve vší úctě "9kfKarel Kostelecký, restauratér, 5
dříve v měšt. Besedě Hradec Králové. 88 6

Zsamezitýobědod DOkr. výše. Zaamezitá vina.

ye)1

dkouské přírodní VÍNO,

veve aklepích rozličné ročníky bílé a

červené. Dopoporměnjí velmi dobré bleté ==stolní vímo (bílé)litr za 33 kr.; zasílá
s pouze půl hektolitrů výše. —

n (88 a manželství. | 2 Dovoznéza půl hektolitra odtud až do Hrad.

Jj (88) "a nan uo | Královéobnáší1-26zl.S za mup | MRÁZ,x istr, ma

Jeta na osadáchomišenýchpůsobícího. Schváleno J OSEF IvinnýchNejd. Bisk. konelstoří. — Stran 26, osmerka, brož. jiECena1výt.2kr, franko4kr. —100kusůsa E
Ú 1 8l.70 kr. frank, 800kusů 4 sL 50kr, 500

sklepůa vinic v Hadersderte .- Kamp,
Dolní Rakousy, dráha císaře Františka Jo

m Za má přírodní vína ručí zdejší důst.pan farář J. Pithan. (86)

Umělecký

zavod
(10) | pro

čerstvěprašonoudobréchuti malbu
kg.za zl. 1.60, 1.70, 1.80, 1.90,

pražskou směs kg. za 2 zl. na skle

Kávu surovou SELDU,
s dobréjakosti

1 kg. za zl. 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, Brno.

1.80 nabízí Odborný zrodpro malbu oken

>KAREL FANTA, PRAHA—II. chrámových|
Růžováuliceč. 9. © S €

Op> Vlastní pražírna kávy. Rozpočty,náěrtkyat
Při odebrání 55 kg. franko.. Jakož| veškeré rady

odborné zdarma

d. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 19 7.

doporučaje se P. T. knážstvu a patro
nátním úřadům:

a slátinnélázně
TT

vMal Svatohovicieů. | |

M Saisona od 10 května do 16. zář

| MUDr. Josef Kadaník, !

12 drahů za 2 sl., 26 drabů sa 4 sl., 100 drahů
se 10al

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných. druzích již v poupetech 12 drahů ca

2 sl. 40 kr.

Vysokokmenné růše Žlet. šlechtění
1—1 a půl melru výšky, v mejoblíbenějšíchrasích 18drahůza5sl.50kr.
Plnokvěté faksle 1 kus ne S kr. Krásné vanilky
1kus za 8kr. Růže dohrmců (květináčů)1 kusza

20 kr. nabísí 8)

JOSEF VOZKA,
sahradník v Klatovech.

Račte |
žádati vzory běžných

Wap“KOBERCŮ"BE
nármy: © (85)

KAREL.HERDNK,
v Praze, Malá Karlova al. č. 147-1., v „Červe

ném domě.

Natnačení jakosti Žádouono:Ceny tovární.

h

—

JAN UHER |
a. ERADOIKRÁLOVÉ

na náměstí (24)
dodává každé množství nesičů

- (travera) ihned se skladu, který s0
- nalézá na PrašskémPředměstí dále.

„Babísí ze svého skladu na náměstí
č. 130 klešťové železo, drátěnky,
veškeré kování a nástroje, barvy,
fermeže, karbolím, cement, ku
obyhské nádobí atd. Věe v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.

Le lev | V PRAZE,
KUDOzlacovánipldř ů náhrobků -AMY Štěpánská ulice d. 67, proti dvornímu pivovaru, Aw- >

a veškerých potřebkostelních. doporačujeavůj, hojně zácobený

malby ohrámů.
Vzorky pšedloži se na požádání.

Veškeré zakásky vyřizují se vkusně tr
valea levně. Vlastní výreba.

Návod založen r. 1848.



V neděli zo 9. krěkna ©4.bod. odpolkole

|ochranoa odtyn ee v Polštýně.posteridí c

čle, dílase Bopottice Hojajes Rybné©protektor spolku, svobodný pán Áat

obřenský z ořenic místní dp. farář Ant.indelář, dp. V. Vaigl a vp. Jan Tichý
se"

Bchůzi zahájil měkolika ordečnými alovy předsode,pamKarel hostinský,rjehožmístnostech00
ochůze konala. Na to jednatel pen Váelav
Jlevák, kodeluh aprávu o činností spolku a protokol

PA zoáko oyptuodnJe vm náklto M

bylypaty ma ridosnat sschváleny. peryN volena
sdělil, de dle atanov Jednoty

spo potvrsovatisíeto předsedu Je ry enýse

| ike ©Po pena 9.. a Mocákatektor „svobodnýpan Amtezín Deo
břenský z Dobřenleprohlásil n še« potěšením

vzal o vás va ozmlodeníkasolickíJednoty

(OBlovatiJi apobádatijej kprámívpolodeéz svosků,va id a a

Rád přijalprotektorát Jokorikoto je
potěšením,$emůšepotvrditinavrženéhopemamísto
předsodu,kterýjestosvědčenýmodborníkem.| u psadoscíMacák,alíkilnate,
Špnhso cehorjivá ©spolek asnahyjeho staratí.

60 mu dostalo a vil potěšení své, še tak
neho členůahostů sok éhosvdostavilo.

"Zaínív se © proudech časových podotkl řečník, še
stará besla ývají platnosti a še lidstvo seskupaje
sehlavněpod dvěmaprapory: mezinárodního socialíszpua

Našemasivnostaictva ařemeslnictvu třeba,
obypoznaloblížecíle oboutéchtostran.je

Konečné cíle socialistů poznáváme nejlépe ze| socialistickýchschůzía programů.Bebela Liebknecht,
vůdcové eoctalistické strany v Nemecky, odkudě sešířilsocialisedo Francie,Anglie,doRuskaa Sia

"kouskaa jejichšmankytahé čeští sosialistésaové
Bo nejlépenámnasnačijikondimécíleseciali

Socialisté, kteří se hlásí k blikánoké demo
kracii, chtějí srrhnoati monarchie. odstranit císaře,
krále a knížata a sbadovatine jejich troskách soci
alistick gystát, který by neměl vojska ani policie,

| dle také ne žádného osobního majetku. Všecky státní
papíry, spořitelní kníšky, zástavní listy, akcie, obli

Go a bankovky by v socialistickém státě byly proúšeny ze bezosnné a neplatné. Všechen nemovitý
majetek, prostředky dopravní, továrny a řemeslnické
dílny, stroje, nástroje a nářadí sabavily by se vo
prospěch socialistického státu.

Socialistická vláda by aařídila všeobecnou pra

covní povinnost se stejným právem pro všecky osoby,mudaké i šenské od 21. do 65. roku. Mladší osoby,
tedy děti a výrostci by se vychovávaly mastátní

,útratyve státníchústavecha mimokrbrodinný;stařílidébysesnopetřovalytaktéšnestátníútraty
v ehorobincích.

Domácí nářadí, prádlo a šatstvo, rodinné kle
moty a osobní úspory by ovšem rovněž jednotlivci
a rodiny museli odevadati do majetku státu, který
by ovšem pro sebe koafiskoval i výbavy nevěst a

' symů. To byae aai našimhospodyňkám, živnostníkům
e rolníkům příliš nelíbilo. Spíše by se jim zamlouvaly

některé jiné ustanovení socialistického jichá
„výhody“ by pro lid byly arciť illusoraí. Dané byo totiáv socialistickémstátěmeplatilyžádné,protode

socialistická vláda to, co pro věsobecné účely by po
třebovala,brala by zvýmosasociálně demokratické

aké nářky madrahé ad a lákařeby
, čvadž lékaři a advokáti podobně jako

Ptali dno by byli vydržováníistátem, .
s jinýmipon 9 byli k houbovépolévcea oavém stolu, palmární e expensní b

splatnosti —vše by musili dělati jataě ©
bezcennou věcse ovšemchampagaské ani la

jesdu
v Rrfartě r. 1891. odbývaného všecky vý jek ná
bošenským a církevním účelůmsovštnkchpe tředků

byly by sakázány, tedy By90.příhlášk povolání
kněžskému přijímaly a osobám, Čteré přes to
she u věmovatiby ag chtěly, zůstavenobylo me vůli, aby tak učinilyv prázdných chvílích,

adtátemnormální vní
povyplnění= pracovnídobyv obr
ovšem nevyhovělo.

Osoby vestáří od 81.do 66let by usoolali
stických úřadů volily si zaměstnání, při čemě
by se ovšem přihlíželok potřebě dálnictva vtom
kterém obora pracovním s k schopnostem šadatelů
k jednotlivým povoláním. Ženy a dívky ode dne, kdy

byr v státníchdílnáchnastoupily, bylyby zbavendo Da ové děti, vaření, ošetřování nemocný
a praní. Všecky dítky byly by ubytovány ve státních

pro ošetřování e vychování dítek. Každ
by obědval asnídaj a vočeřel ve státních společný
jídelaách Jídla by si nesmělujikdodle chuti a libosti
voliti.Kašdýby muzil sníst,co %emmmamísu pře

6 aťdone o obutná inýchne. Všickai omamocnělíravili veřejn Bemocnic, rádlo

by aj ponjlul kaší dovelkýchústředníc státních
o y 6 ním jsko 10; předopeanoaoba vydršst. Hospodyním b a ialistický

stát sobral plátna, prhdla a stoby peřia ve
prospěch státu, by se jím ovšemnetfbilo.

Jak jiš podotknuto, povolání mohl.by si kaádý
volit dle ových schopností a dle potřeby vše
obocné, ale státaí úřady by určily, v kEberémmístě

ve státních dílnách
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nelit lidí k těškým.
Nejtvrdohlavějšími vůči socialistickým nmovotám

byli by ovšem rolníci. Protivili by ee sestátnění či
svého soukromého majetka, posemků, sta

vení, dobytka a inventáře hospodářského i domácího,
meboťsedlák sedíradáji na svém, byťby při tomse
masil od rámado moci dřít aplahočit. Tito „Derosumní, zatemnělí a spátečničtí“ dle náhledu
socialistického rolníci musili by ovšem býti donuceni,

aby „pochopili“, co jejich vlastnímu blahu „proepěti“může.

Čeledínům a mádenníkůmma. venkově > ..spočátkuasisostátnéníselskýchstatkůlíbilo, by
se však také asi zlobili, když by jim bylo
stěhovati se do měst a továren a voliti sí lehčí za
městnání. Z měšťáků by si totiš asi sotva volil ně
který těžkou prácí oráče, mlatce, drvoštěpa, dělníka
v lomech, horníka v dolech, štěrkaře a šateráka,

protode lépe a pohodlněji se pracujev teplé dílně nebláři, neš vparnu atřeskuté zimě, v dešti a
blátě. Venkované z hornatých a neúrodných jin
nesměli by do krejin úrodných, kde je práce snadnější
a živobytí lehčí.

Nastalo by asi brzy hromadné sbíhání s
a obnovení bývalých robot, pak-li by socialistický
stát nechtěl, aby jeho role a Juka zůstaly neobdělané.
V socialistickém státě by vůbec smáhala se nespoko
Jenost, by mnohému přišlo asi velice těžko
odloučení od krbu rodinného, protože by každý by
diel, spal, pil a jedl mezi cizími. Mnobému by asi

A1

meúpravná, jednotvárná společnájídla nechutnala, všdyť

již teď přaví naše ní: hrách a EDUPY, to jeoupy, to my máme každý den. Dědeček bytesknil
po svých vnoučatech, matka po dětech, nemocní by se
mesili dáti ošetřovati zcela cizími, nikdo by je srdeč

ným příteleký m, něžným slovem nepotěšil. Starci byumírali nikým nepolitování, děti a vnoučata by jim
nesatlačíli oči k spánku věčnému. a

Matce by nebyly nic platnénámitky, Se by se
pro svou rodinu denně raději 10 i 12 hodin dřela,
mtísto předepsané 8 hodinné deby ní pro lidi

cizí. Socialisté by ji odbyli olovy: „Stejnéprévo
covnÍ astejná povinnost pracovní bez rozdllu pohlavíjest základem socialisované společnosti. e má býti
od muže, a dětí neodvislé— stejným a samostatným
výdělkem« mimo dům. Domácích otrockých man
šelek a metřeba! Proto musí býti domácnost
co nejvíce obmezena přenesením domácích prací na
velké ústavysocialistického státu.“ — Nebudev domác
nosti již ani dětí, arl starců a stařen, aby nerovný

počet k áševancůkeř. rodině nezpůsobilznova
U. stétu socialistickém by asi byly

m ickými nespokojenci ženy a pak všeckyty „kjeré byly zvykly na útulný rodinný,naláskakdětemarodičůmanavýchovunábošen
skog a mravní,

Socialistický stát byl by největším tyranem,
největším obmezovatelem osobní vůle, svobody a ma

jetku. Ostatně ponechárámokašdéma ne věli věřit amyslit, li je) socialistická epolečnostk nejvyššímu
blahu přivésti může. V obcích francouzských a bel
gických, kde opamovalí socialintá,přivedli obecní jmění

na mizinu a vsocial ýchstátech:jižní a
sápadní Australii a (Oueenslan je ída, lid
nemá práce a chleba, protožetam není úvětu peněš
ního, spořádanýchprávních poměrůa fudíž ami ne

u a průmyslu. 2 M
Zásady socialistů, které če příčí

národní a náboženské, našim nášsorům

uspořádánístátu,tyjsouMe —slovanským národům. =
ov odvěkým přVystapování socialistů protí

našeho národa a jeho svatováciavšké

Zalene za okamšité poblonzení, ehd jest české m
že by po boku nepřátel na násáje -m

stavěn) proši vlastní krvi.. Mýnárodby dal budoucnost4 —
kdyby opět se rosštěpil a čásť jeho te spojila s cizinci.

Podívejmese jen na mapu Tu vidíme,že
dobrá týstina našívlasti v i kra

"dsasenajest Némci otcovénaši tam
ď statky neb i feč promarnili, anebo že odtamtud

cizí přemocí maprosto i byli. Rovněš četné
velkostatky v krajích ch jsou v rukou zbohat
lých cizích fabrikantů a barsiánů, neb i cizí šlechty.

Tu máme dvojnásobnou povinnost, abychom se
snažili státi se pány ve vlasti naších otců, musíme
hledět dobýti, co za staletí jsme ztratili.

Zejména kteří jsme pošli z rodu selskéhoa
řemesinického a se dostalo vyššího vzdělání

té svatou,mravní povinností, abychomradou i skutm našemu lídu pomáhali, my mu máme také podá
vati možnost, aby s úspéchem bojoval za svoa exi
stenci, abychom ma podávali raka pomocnou v obraně

i našim nepřátelům, kteří mám ucilají vyrvati
ou píď české země, kteří usilují vyrvati námi

svátný mášjazyk svatováclavský a víra otců naších.
v všichni musíme se upolčiti, aby český šivel zmo

hutněl a ve svémbel oěel VÍledeknáš bojza bytíAvšak, jaký může míti výslede za
českého Národa? Výsledek našeho boje vČechách jest
sávislým na aíle, moci a převaze. Namítnete: Coá
naše svalé právo nedovede nás k vítězství? Ano,

právo jest na naší straně, ale to nám samo něpomůše.
rávo není bohušel právem celým,pokad nemá vedle

m moc, která by -jej uskutečnila a v platnostia.
Zkušenost učí, de samotné vlastenecké nadšení

a dovolávání se svatého práva nám nepomohlo. Národ
má vždy tolik, kolik si svou silou vymůže. A právě
národ malý, jako my, musí všechnu síla sonsttediti

s rozmožiti. Národ český masí počítati, aby každájeho jednotka vážila v šivotě národnímu dvakrát,
třikrát tolik, oo jednotka nepřátel. — Dějiny českého
národa nejednou ukázaly, že český lid při napjetí
všech sil dovedezvítěsiti i nad mnohonásobnou pře
mocí. —

Vzpomínám si na dobu našeho národního pro
buzení. Veliký krajan můj, František Palacký, obec
národa a vlasti, setkal se kdysi a českými studenty,
kteií mlavili o tehdejší chudobě české literatary a
o bohatosti písemnictví německého.

Ta povsbazoval Palacký: „Hleďte, když jeden Němec
napíše jednu kniha, aby každý z vás na dvě a
tři.“ Doslovně to Palacký zajisté nemysiti, přál si
však, aby kašdý Čech měl tolik intensivní síly a
kvantitativní moci, by rovnal se dvěma, třem Něm
cům. A to by mělo býti předním naším heslem ná
rodním. Syn chudého ého horála, Frant. Palacký,
mikdy se nelekal, že nás ů jest málo. On hlásal
vždy, ša jest Cechem a smělé, ohnivé, sebevědomé
vystupování zjednalo mu úctu v kruzích učenců i
hrdé a mocné naší šlechty. Palacký šířil úctu.
k slavné naší minulosti a možnost v obnovení dávné
české slávy. „Vzdělávati se musíme, sebe icelý národ
abychom vzdělaností předčili naše sousedy německé.
Kdyš všíckni naší vlastenci upřímně a pravou vsdě
laností pracovatí budou, nemám strachu 0 naši

národnost a onárodnáš. entose udržísám, dokud
bude ohtít a více než jeho nepřátelé si přejí“. Tak
Másal Palacký v době našeho probazení!

A český národ se udržel, poněvadž šel též za
heslem neunavného seté Frant. Palackého, dr. Frant.
Ladislava Riegra, jenž po 60 let hlásá „V práci a



věděníjest naše opasení“.Riegernámnapsal „Slovnákčný“, celé řad h spísů národ
bos E společní a Františkem!Šimáčkem,

Braunerema Mattašem a četnými avýmipřálely jrvedl u nás záložny, banky a pojišťovny,
chodní a, průmyslové ky.

Protože však musíme mnoho dohánět, musíme
maoho pracovat. — Porovnejme jen národ náš s úlem
včel. Tam jednotmá vůle královny porončí a stará te
o dorost včelíhonároda. Včelky dělnice pracují, včelky
chůry ošetřují včelí dorost, včelky bojo chrání
majetek včelího národa.

Věelí národ pořád ovšem také mepracmje,téš on
si rád savýskne a zaveselí. Na zábavu a veselí, na
výlety svých rojů, tu má též včelí márod svou musiku,

rodě nabýti. převahy, odf“musí hráti jen, pokud na
to čas a jost jich potřeba. — Samým mluvením, sa

proti hledati svůj blahobyt, svojibadocnost v plodné
práci. Totéž musí činiti český národ.

. © Neuke meziRárodníchsocialistů nesvědčínašemu
duchu českému, neboť spoluzakladatel mezinárodního
socialismu, NěmecMarx hlásal, že silnější musí pohl
tit všdy slabšího, aš kapitál soustředí se v jedné race,
načeš prý lid udělá revolaci a majetek vyvlastní,
sesocialisuje. Kdo chce lidi jako Prokrustés udělat
stejně velkými useknutím nohou, kdo jako Jakobíni
choe učinit lidi rovnýmiarazenímhlav téch nerovných,

ten nešíříPorn volnost1 bratrství, ale strojí záhuba všem a
Nám se zamlouvá více nauka Schulse-Deliteche,

zochtěl vyčkat! hospodářskýúpadek rolníků£ šivnoti Ý ro a živno
stníhů — tedy jejich rovnost v bídě — Schulse-De
litach nechtěl pomábati lidem teprve, když napřed

přijdou na mízinu, on dobře l, že spolčení jemohutným Činitelem v každém pokročilémnárodním

hospodářekví. Schulze-Delitach pohnul protořemeslníkyo rodn. města, še se spolčili k nakupování surovin
ve velkém, neboť tak dostali suroviny levněji a mohli
a velkozávody konkurovati. Spořitelny, záložny, rol
nická a šivnostnická společenstva, týdělkové a vsá
jemné pojišťovací spolky působí velice blahodárně,

„jak víme s míst, kde existují. Dělnická organisace
vedla také k mnohým velkým úspěchům. :

| "| Naše rolnictvo ci bohužel dosud jen po

zrolna důležitost spolčo neboť v dobrovolnýchpodářských spolcích a společenstvech jest dosud

pouze 11 procent všech rolníků, tedy něco více neščásť, družstva nákupní, tržní, úvěrní, dobyt
kářská musí si jednou rolnictvo zříditi, nemávlijinak:

odoláno a úploěrostříštěno. Vůdčí krahy rolnické
| šly aavěas pomýšleti na to, aby posavadní okresní

a hospodářské spolky proměňovaly se v ho
spodářská společenstva. Tatonemusí míti drahé saří
zení a úřednický aparát (dle návrhu zákona 0 nu

-cených vech rolnických má si toto zařísení“
platit rolnictvo draze a samo 5 proc. přirážkou), ale
mohly by se zříditi farní neb místní hospodářské
besídky, tyto by se spolčily v okreaní společenstva, na

by mohl okres přispívati, okresní společenstva

by mohly opět tvořiti supní jednoty a tytooptzemakou jednota se aubvancí zemskou i

Snad uplyne ještě mnoho vody než-li se rolniotvo
s řemeslnictvo sorganisuje, ale se musí uči
piti, a dlužno téš zavčas léčiti nevěrecký a nehárodní
socialiamus.

Denní zkušenost nás učí, še vokresích, kde
ovládají uvědomělí katolíci, nezískal mesinárodní 20
cialismus půdy. Tím méně jí nabude tam, kde katolící
národně uvědomělí sevřou de pevný šík a v svépomoci
budou hledati u a vhos ch po
a vědeckých vymoženostech naší doby.

. Neríme, sda-li možno lépe zorganisovati společ
-posť lidskou na lepších zákl než-li na desateru
Božích přikásaní a na přikázaních Kristových: „Miluj
blišního svého jako sebe samáho“ a „Co nechocě,aby
ti jiní činili, nečiň ty jim“.

Křesthoskýsocialismuschce Brd odatrašoorii rovnávati, upraviti na spravedi
Boti pomměsmezi E mzdou. Dělník a čeledín má
býti dle zásluhy za práci svou odměněn, rolník a
živnostník má býti chráněn, aby rovněž alušně žíti a
v živnosti nebo na statku svém udržeti se mohl. Šíře

vířu v Boha, víra v nriáekk odplatu a trest,naději v lepší badoucn posilňuje ý 60
cialismuskiěnající a umdlévající, kdežto mesinárodní
socialismus říše nevěru, budí ne ivosť a nespoko
jenost, žene lid v zoufalství a s Víte všichni,
jsk končívají nevěrci, kterým se sle daří a kteří
stratili víru a naději v lepší budoucnost.

-© Materialiamus a pessimismus nemůže proto lid
stvo nikdy uspokojiti, spasiti a oblažiti a dle toho
jednejme!
jedna) Ne s oka mutného, s ruky pilné naděje kvitne!“

Tak blásal již pěvecSlávy dcery, Jan Kollár.
"V další 'dvě hodiny trvající řeči promlovil

redaktor Fr. Štátvío úkolu žem v životě m
a.0 prostředcích, ktaré k slepšení poměrů rolnictva a
živnostnictva vésti mohou. Protože nelze očekávati
slevy, ale zvýšení daní, musí náš lid sáhnouti k své
pomoci. Zmínil se o prospěchu a možném provádění
regulací ameliorací,©střídavém dářeství,
o vhodnémobdělávání a bnejení rolí a Ink, aby
rolník z nich 'co nejvíce vytěžil, o rozdělení na
tři plemenné obvody chovu skotu, o přednostech skotu
simmensko-bernakého,©křížení, a
krmení dobytka, o slintavce a kulhavce, o plicní

nákazea dopravědobytka,. vhodnémo nobých
Apojišťování dobytka, ji se toděje v mno
krajinách h a v Bavorsku,©otázce čelodní avhodné čeledního řádu, o zřizeníokres
níchoblintek skladě? ©vojenských dodávkách,
O potřebě zlepšení ce živno ©
úvěru osobním maloživnestnictva, © půjč
na účty, ©podpůrných pokladnách, ©zemském
jeblejním fondu úvěrním, ©< žívnosten
ského řádu, © nemocenských šok © aúrazovém pojišťevání, © spol ých pe
kladnéch, ©prospěchuzemekého pojišťovacího

londuCisařeFranuonaJe00ls5. AdoLki90letgm
ještě jinýchčasových potřeb mašehbolidu.

' Ehomášdění neni řečtuto seseshiamemsposoraě, načež o ©% hodiněvečerní prohlášena byla
schůze za skončenou a pam čkoval pří
tomným za četnou návštěvu. Při volné sábavěvyslovili

Htomnípřání aby JednotaČastěji. Potštýně a v maozí libovali, že ©
požádání schůse spolehlivé sprévy nedostal.

Politický přehled.

ví stěžoval, že Cechy pramálo z ký
pk a 260.000 a AhepotřebujíČechy prý platía pod — nepoti . Též Néáme: dr.
Roserzddal vět podpory pro Čechy zubožené.

Dr.DIk, který je teď vládnějšínež vláda, ajačeské rolnictvo chabě. Týžnavrhne říšské radě,
aby volba redaktora W za Trutnov a Polici

byla za„čeplatnon prohlášena.3 oposlice německé má amůlu. Její
partajták v Drážďanech byl od saských úřadů roz

puštěn,Němciszajchu sivůbecmálo všímají křikloanůA la Wolf, Iro (Jíra) a Schonerer, antisaemité a dajč
nacionálové, liberální šlechtici i moravští Němci

fakciosní oposice opět vypřahují a tok hrozí našim
honěmcům opětné osamocení. Polský „Czas“ praví,

še roskladná oposice Námců ohrožnje nejvíce nynější

ústava. Stojímeprý před velkými změnamistátníhosystému a třeba konečně vyhovětí všem rakouským
národům a ne pouze jednomu. K změnám těmto musí
prý dojíti, nemá-li trpětí na svóm trvání říše sama.'

láda Banfyova v Uhrách prý odstoupí,

protožeprý nemůže provésti vyrovnání s Rakouskem,an prý nabídkarakouské vlády, aby Uhry přispívaly
na společné zálešitosti 36:4 procenty (jenom?)
jest naprosto nepřijatelná. Nepodaří-li prý se provéstí

k kdoví navrhne Drý je rakouská vláda na posavadch základech, a by stratily různé celní vý“
hody a refakcie dopravní.

Car Mikuláš II. jmenován byl velitelem 12.
dragonského pluku, který se doplňuje s olomoackého
kraje, re Blenska ačástečně z Mor.Valašska. Hanáci,
Valaši, Laši a opavští Moravci, kteří troří carský

pluk, slynuli eko dragouni a kyrysníci (Fikelmonni a Neippergovi)statečností a ehrabrostí.
Válka řecko-tureocká jest ve skutečnostiskon

čena, neboť Řekové před Turky utíkají a tito s jejich
pronásledováním něspěchají — k vůli evropským

čkům a tetám, kterémána štěstí řeckákrálovská
dina, Řekové, takto vzor evropských radikálních

křiklounů, jsou se svou řečtinou hotovi, a jejich bre
keké koax koax —snámé ze žábomyšibojenikoho
víceneděsí.Velmocise teďvloží meziTureckoa

0, prý dostalo toto jíš dosti výprasku.

A aby 6e vítěznému Turecku zjednalo„Ájisté sadostučinění, mé eepustiti Řeckutrochu žilou, aby opět
brzy nembůjmělo. Řekové = Nemanic a na Dallosově
mají zaplatiti Turecku válečnou náhradu, poněvadá
Tarecko věšně těch drobných uje. Protoše Řecko
samo platit nemůže, nabízí se šlechetná lie ua
platit sa něj válečnou náhradu. Anglie sdarma ovšem
nic nedělá a proto aš do amortisace své zálohy chce

preronati Kréta. Teď tedy víme, proč Angličanéali Řeky do válkya Tarky.Inu, kdyšse dvaperou
raduje se třetí (duobuse litigantibus tertins gandet).
Řeci a Tarci muselise spoluprát, aby John Ball
mohl jísti výtečné řecké fíky.Je to nepolepšitelný
starý líchvář: Angličané skoupili většinu akcií eues

ského průplavu, ; pomohli financím ým —a zabrali pak průplav i t; roku 1877za války
rusko-turecké přáli T a ze samé nezištnosti
sebrali mu pak ostrov Cypr k vůli výtečnému cyper

lední doběprostředkovala Angliemesi africkými domorodci a Portugalci a sebrala
těmto záliv Delagoa i s čermochy. Teď přáli Angličané.
Řekům proti Tarecku, a opět sí odvojejí krétskou pe
čínku anebo aspoň záliv sudajský — s Řekové a Tutci
mají sušit zuby. Bude s takovýmvyřízením krétské
otásky spokojena Italie, Francie a ostatní velmoci?
Bude odstraněním řecko-turecké valky odstřáněna zá
pletka východní?

Příměří řecko-turecké! Vynílené a poražená
Řecko podrobilo se přánímEvropy a vyklidí své vojsko
s Kréty. Raský vyslanec Onu jedná jménemzástapců
velmocí s Tureckem o ínkách emíra. Řecko
sachová své území a lodatvo a bade platit asi jen
malou válečnou náhradu. Kníšetem na Krétěse stane
asi princ Battenberg, který se tyto dny ožení
s princeznou AnnouČerno ou.a

Politické drušstvo tiskové pod ochra
nou sv. Jana Nepomuckého. v Hradci Králové
vyslovilo řídícímu učiteli v Košátkách, p. Vác.
Š pačkovi dík auznání zasdárnoučinnostjeho
na poli školském. o
-+ Svátost sv. biřmování udělovatíbude

J. M. nejdp.Diskop Jan Nep. Brynych v neděli 16. května v Markoušovicích, vpondělí
v Olešné, ve středuv Rokytníku, v úte

v Beraarticích, ve ČtvrtekŽacléři, v pátekpv Starém Městě, v sobotave Velké
v neděli dne 25. května v Malé Úpě, vpondělí
24. května v Maršově, v úterý dopoledne v
Behwarzenthalu u Yrehlabí,na to 25., 36.
a 27. května ve Vrchlabí, v pátek 28. května
v Lánově.

FADU SOSBUI: Vap.
dě odpoč.na Rrál Vino
dne 8. května. snemenání jsou:
Procháska, farář v Debřenicícha p. Viac.

„ farář v Lovčicích,jmenování Čestnými
Jos. Šrámek, děkas v Novém Hyd

Pres Rysner, farát ve V bisk.

aaoniea o obdrve é

Bůbiach,X da, o:Hrubý, far. v Žiše
farář v Eratomohách;

Matoaš, kaplan
Ré, ka ve Smida

: D. t. D
Karel Yole

mec, koop. Kunvaldský, za kaplana do Žírče
| ' ©Dámskýodbor zdejší ÚstředníMitiee
školské uspořádal v neděli odpoledne apolečnou
vycházku do zabradního hostince „sa Brmb“. Vzdor
chladnému počasí bylo účastenství speni dam
dosti. četné. Na piano proredeny Yynika
jící skladby našich národních skladatelů, zejména
Bmetany. Slečna Zdenka Kozlova s Hlinska

českou balladu a hanáckou deklamo
ku. 3 překvapujícímúspěchety a věrností před

nesla dále „Hanačku v Praze“. Paaí Paulová,
která patří k nejpřednějším silám madich ochot
níků rovněž svými osvědčenými výkony přispěla

k zvýšení veselé zábavy. Pozdějí přijeli z výletuna Brno téš četní členové sportovního kiuhu,
načež hoidováno tancí v Sousední továrně Dama
Petrofa. Škoda, fe na zpáteční cestě výlet trechu
zmokl | Podobnévýlety..by se měly častěji pořá
dati. Ušlechtilá zábara potěší kašdého a proapírá
dobré věci. Nedělaí výlet vynesl maší těžce strá

)dající Ú. M. 6kolské čistých50 zl. ktoré spantlo

má vlasteneckénaše Ro spolku m vybraly.let hospodářského 1 pro okolí
Hradce Králové ve dnech 10., 16 a [7. května
bude zajistézdařilý.Odjesd s nádraší Krá

| lovéhradeckého do Vysočan u Prahy
ustanoven na sítra (v oóbotu)ráno 06
hod. 53 minut Od I1—l hod. prohlédnouai
členové parat miókárau a závod vinařský pama

„rytířeFreye veV . Nato společnýoběd
u Marešů ve Vysočinech. Odtad o Z.hod. odjezd
po elektrické tram do Libně a pak pěšt vy
cházka do pomologické úkoly a zahrady v Troji.
Pak procházkou k výstaviáti a do Prahy. V ne
děli, dne 16. května o 8. hodiné ráno dostavo
ničko před výstavištěm,pak návštěva hospodátské
výstavy a hosp trku V pondělí, dne 17.květnaschůze v nádraží státní dráhy tísafe

Františka Josefa a odtudo 6. bod.80 mia.ráno odjezd do Uhřiněvai, kdežaj účastaíci

pro konc vzorný chov dobytka a hospodářství(žete Jana s Liechtensteina. Odpoledne odjedou
účastníci baď vlakem do Praby, nebo povošy do
Českého Brodu, kdež si rovndá dvory
Liechtenstejuské. Kdcž by dosud legitimace nebyl
obdršel, nechťpřihlásí se omí vsobotu ráno za
nádraší.
, Dobrodinol českého lidu. V Praze -+t
mřelýc. k. rrchnlkomleatBedřich Schnell
stařec S9letý,z úřednické rodiny odkázal Ú. M. šiku
ské 200.000 zl., po.1000 sl. Národníjednotě se
veročeské a pošumavaké s pak lit řečnickému
spolku Slavii“ po 500 sl. Svatobora a Hlabola.
Manželům Kropáčkovým, kteří ho ošetřoval, od
kázal villa v Podbabé a2000 sl. Též na své pří
buzné pamatoval. Zvěčnělývlastenec pochován byl
včera v Podbabě, Čest badižjeho památce! —
V Griesu r Tirolsku zemřel moravský rodák
(s Duba u Olomouce)p. dr. Frant. Dřotislav
Kadlčák, dříve advokát v Napajedlícha v L
tomyšli, později majitel cukrovaru v Cerekvici.
Jak „Hlas Národa“ sděluje, odkásal svěčoělý ve
šiteré jmění savé, které na půl milionu zlatých
páčí, české universitě v Prase k účelům literár
nim, uměleckým a národohospodářským. Vykona
vateli jeho testamentu jsou rektor České university
a děkan její právnické fakulty. Uroků 1. toboto
odkasu bede doživotně ažívati Chof zvěčnělého,

bývalá majitelka dědičné pošty v Litomyšli.Zvěč
nělý dr. Kadlčák byl mužemkonservativníma Sta
ročechem; když p'óto r. 1891 vystoupil jako kaodi
dát ataroč. strany, byl, od časopisů mladočeských

: staven na národa pranýř. Kdežto však jeho hluvní
odpůrce zesvého milionu korus neodkázal národu

Čechům
a jich nadějným synům celý milion kureo. Inu,
pravé vlastenoetví pozná lid sčkdy aš po smrti a
po kom v životě bázel kamením, tomu po smrti
sbuduje často pomníky z kamene.

Úmrtí. V Trhové Kamenici zemřel m. úerý

p. Fr. Schulz, váženýmajitelostinoe, rené apolí, raněn byv mrtvíci v 61. roce věku „ového.
Zvěčnělý byl muž bystrého rozhibdu a prospěl

rodišti svému v moohém ohledu. V politi
.ekém ohlede 'byl přísřtáníkem a důvěrníkem strany
mladočeské, dored! však žíti ve shodě s příslušníky

costátních stran a spřátelen byl zejména též s míst
ním důstojným panem farářem. Pohřeb p. Behule

W o

| Pamětní deska sasasoca byla tyto dmy
Th. dr. Josefu Liboslava Ziegleroví dela
nu chrudimskému a vsvícenému prvobaditeli če
ského národa. Ziegler byl nadaným spisovatelem



-| Pamětnídeskana rodn
: Gré Za předsedsictvípasaStanislava

erfevého sé v sobota o 8. hodině

Sjezd strany mladočešké nebudeseJetos
v den Svátojanský konat, protože Be mladočeští

poslanci obávají, že radikálové a pokrokáři se jichbudou dotazovat, proč svou radikáloě oposční
politiku zaměnili v radikálně vládní politika a co
wšecko jim paa hrabě Badeni za to slíbil.
(16) Bpolek katol. učitelů. | Provolání

"k ustavající ncbůsí bude v příštích dnech v katoli
ckých listech uveřejněno; za tou příčinou nutno jest
listiny členám se přihlásívším rozestané rychle ex
pedovati s vrátiti. Prosíme důstojné správy duchovní,

|které členy přihlásily, aby tyto k rychléma vrácení
aby v čas ochůze umarující ohlášeno

Králové konati se bude v sobotu dne 16.jkvětna
„1897 o 8. bodiné odpolední v sále „Besedy.“ 1.)
Sdělení vadložitosti assanační arozbodnutí o ná

grsloh,sěe P. T. pp.Jeho Osvícenost pas Janbrab Řerrach Héský a zemský poslanec
4UDr. Fr. Bláma byl jmenováníčestnými mě
"Raay HrádesKrálové. 2.) Rozhodne se odošlých
ofertách na májem dávek z píva, vína a lihovin,

% Zpráva odboru pevnostního. 4.) Zpráva odboru. 5.)Zpráva odboru zastavárenského a roz
ú zastavárny za r. 1896. 6.) Roz
žádosti p. Fr. Valešo za udělení právadomovského.7.)Rozhodautíožádostip.c ak.

člení práva domov
parcelacepo

(p. Jana Fišery) v Hradci Kráseostavebníúáředomuč.p.

Ě

150 v
regulačního plánu staréhé města Hradce Krátové

de opodaných návrzíchna uděleníúrokůpror.
1897 « ébradecké nadace pro patentální in

validy. 19.) Roshodae 00 o Řádosu P. M. Nepe: předepsané jemu kanálové take a ná
-kladuzazřízení chodelku.18.)Rozhodnese o
sávrbu na úprava 12 ovítilen na osvětlení
Auerevo. 14.) Roxbodae se ©žádosti rolníkůz Vě

koša Podchoraza příspěvekmaodvodněnípo
sěmku „Pastouška.“ 16.) Volba 3 čldné rozšířené

K komisse,— 
Králové koaati bade v pondělí v 7. uvdiné

-aostechŽivevetensko-čtenářnkéjedavty.Program:

dosoršíhovýboru.Volné návrby podanybýti
„usído č dnů před valnou bromadouk
rukoum předrady, jinak k rokování nebudou ph

y. Z účetní rozvahy vyjímáme: Pobleda
Rojeti: zůstatek pokladní |. ledna 1896 jobnášel
135 zl. 96 kr., příspěvky členů zl. 2673-49, pří
spěvky zaměstsavatelů 2l. 1286.98, pohledávky zl.

, W822, zpět vrácené: léčebné výlohy sl. 30-19,

Šoeyken sl. 10, spořitelnío zálož. kolžka zl. 45-18,, Betovost31. prosince mňa r. sl. 107-236, úhraem
sl 5.16768. Vydání je atejné (chorobné členům

„ l. 157461, pohfebné 21.%66, útraty lékařské sl.
90-13, za léky a nemocnicezaplaceno zl. 126576,

mezeplačeno zl, 33008, nedobytné pobledávky ul.
78-94, útraty správní sl. 66907, růzoé dluby sl.
26, zůstatek jméní koncem m. r. sl. 61330.

Předseda mladočeského klubu na říš
" aké radé, p. poslanec MUDr. Emanuel Engel ode

bral se dne 10. kvétaa jako lázeňský lékař do
Karlových Vazů. Do Vídne bnde si jezditi pouze

bostibudeU de Boglapre aky wlstopředseda p. dr. „ po místo
-gředeeda p. dr. Stránský. P 

Veliký úspěch sy. missle ve Slatiňa
mech mrzí velice radikální list chradimský a
proto si schlasaje žábu na ch nojdůstojněj

„Šího pana biskupa Brynycha. Dobrézažiti!
Výstavní trh hospodářský v Prase.

střední úpolečnset boepodařská pro královatví
6 vPrázopořádájak známodne 1Ď. až 13.

robkáh hospod.průmyslua vůbec
způ slovéa řemeslné.Výstavnítrh-hospodářekýsahrnovetí bude.tyto skupiny: 1. Zví

řeetvoohovné a kooě, skot, ovce,vopře a
kosy.2. Hes strojea nářadí.3 Výstava
drůboše. 4. "© průmyslové výrobky. Až

šhlásilo se 31 továrníků mahospod. stroje
a mářadí, c k. státaí hřebčinec vPísku 10hřebců,
29 rolníků a velkostackářů 35 koní a 167 kusů
ohovného skotu, 17 statkářů různou drůbež, 7 rol
níků19 a 2 ovala 110 živnostníkůa

yslníků řemeslné a | průmyslové výrobky.Z chovného skotu zastoupeny jsouposud mimo
jiné kmeny simmenský, kravařský, východofrieský
a borooinaský,jež přihlásily2 hospodářskádužstva
pro zvelebení chovu skotu, 4 hospod. správy, 8

nájomcí dvorů, 8 obchodníci a jednotliví malostatkáři. Není pochyby, že výstavní trh velmi četně
a bohatě bude obeslán odbor
rady zemědělské věnoval sa odměny výstavní 10
státních stříbrných a 10 státních bronzových me
dailií, dále 10 stříbrných a 12 bronzových medailií,
10 pochvalných diplomů a čestný diplom rady
semědělské. Zástupci českého odboru rady země
děleké ve sboru soudcovském ustanovení jsou pp.
H. Janda a V. Teklý. Ústřední sbor rady země
dělské delegoval do sboru soudců ve výštavní
skupině koní pp. barona Aebreathala a V. Suka
ve Vel. Čičovicích.

Měšťanská škola zřízena bude po prásd
sinách v Dašicích,

Pouť sv. Jánská koná se Jetosna Zvičíně
dne 23. května, paněvadě na svátek sv. Jana N.
připadá slavnost patrona chrámového v H. Prus
nici, kam Zvičín jest přifařen.

K volbám do úrazové pojišťovny.Be
klamační lbůta končí již v po dne 17. května.
Lístky hlasovací ať odevadá každý obecnímu sta
rostovi neb důvěrníkům v okresích a městech.

-Letošní ovládajípatraě ledovímuži
Pankrác, Servác a Bonifác,zima, déšť, mráz, kru
pobití a sníh se střídají, takže rolalci v mnohých
krajinách nemají ještě cukrovku zasetou a bram
bory sázeny. Panující mokro vyhubilo místy úroda
a následkem chladna se vývoj rostlin opozdil.

vá historická Čte
v „Politických dějinách národa českého“ od Adolfa

jež po oešitech vydává knihtiskárna F.
+ Praze, tuto poznámku: „Tábor u Ještěda u Li

dne 7. srpna 1870 konaný byl pořádán děl
obou národností. V regoluci praví se: My Če

chové a Němci shromáždění při tábora Hbereckém
problašajeme po sralém a všestran

ném rokování, že královotvíČeské astátní jeho právo
přísabami králův naších až do paměti naší utvrzené
pokládáme<a půdu společnou,kterouvynocectíme

:

kmenů k prospěchu opolečnému, k roskvětu a zve
Jebení vlasti: v království Českém nersá kmen jeden
panovati nad druhým, pročežmá vše býti odstraněno,
aodčiněno,ceby jakkolínaúkor bylonárodností
České nebo německé; oběma národnostem bediž stejně
volný rosvoj pojištěn ústavou zemskou. V rosoluci
žádá «* ma konéc všeobecné právo hlasovací, upra
-voní práce a mzdy atd. atd“

Rakovina vyléčitelna. Aš do letoška se
myslilo, že rakovina žaludku možno pouze včas
nou opersel vyléčiti. Čeští lékaři, doktoři Černý
a Troneček oznamují v předním pařížském lé
kařském Časopise, že sejim podařilo sjištěnou;rako
viou vyléčiti arsenikem (otružíkem 1:00) rozředě

a ním trvale. Osvědčíli se tato zpráva, pak
tisícům lidu kyne záchrana a navrácení zdraví.

Zábavní vlaky svatojanské za snížené
ceny a 8 14 denní p jízdních lístků pojedou
sítra vsoboturáno:49 rku04h. 0jm,
z Kostelceo 4 bh5ó m., sKrálovéHradceo 6
h. 63 m., — =Králové Drora 6-83, z Josefova
Jaroměře o 7. 26, s Králové Hradce (podruhé)o
8 h. 41 m.ráno. —ze Staré Paky o Ď h. 44m,
z Jihlavy o 7h. 10m. ráno, Nadalších stanicích
mohoupoatnícipřisedat—Z dětí pod 4rokyse
neplatí, z děti od 4—10let se platí polovici. Do

4gaoby,plat ILtřídězpásmaV. 9kr.1-29, VIL 1-40, VHI 1-0, IX. 0
XIII 450.2H

Kon patek am a, spěsv JNL třídě 2kr., vII. třídě 3sl. 30 kr.
Z Rychnova n. Kn. (Vražda dítěte objevená

po 20 letech.) Letos se měl dostaviti k odrodraantišek Koudelka, r. 1876 v Ličně u Ry

a. K. narozený, Protože aynější bydliště jebo nebylo. zaámo, dalopo něm r. 1896 pátrati zdejší
c. k. okr. hejtmanství, avšak dlouho bezvýsledač.
Teprve 29. dubna tral četaický závodčí Jan
Dušek z Kostelce n Orlicí, že matka hledaného
rekruty, 48letá Anna Koudelková z Ličas, zaměs
sása jest ve Slemena u rolaíka Fraat. Krejčího
č. 8. u Bychnora. Kdyš se ptal čecník matky po
Jejím synu. udala, de neví, kde se adržuje,alese prořeklaa pravila,žesynjejíasi14daů

marosení v věu Králové Hradcezemřel.
ším dotasováním přišel zárodčí na myšlenku,

Že se tu jedná o oč trestal skutek. Koudel
ková byla předvedena k obecnímu úřad ve Sle
menu. Čestoua u představeného byla Koadelková
křídovými otáskami tak spletena, Že so konečně
přiznala, še dítě své Františka, Šest neděl starého,
v jedné kupě sena v Krňovicích uškrtila a jeho
mrtvele pak do nedaleko tokoucí řekyOrlise -ho

dila. Vraždu svého dítěte spáchala prý s nouze.
Nato bylaAnnaKoudelkovázatčena a ksoudu

dopravena.
Krise oukrovská. Bude-li trvati posavadní

nepříznivý stav trbu cukerního, možná, že mnobý ce
krovar po příštíkampanizménísvého majitele, S touto
možností by mělo rolnictvo vřady počítati a mělo by
dle mošnosti possvadní cukrovary si zachovati a stra
cené opět získati. Zachování cukrovarů rolaictvu před
pokládá ovšem přísnoa a poctivou správu. Cukrovar
by neměl nic zbytečného a nezbytně potřebného ku
povati. V mnohém cukrovaru se pořád nové systémy
a stroje zaváděly, stroje se měnily často po dvou,
třech letech, zaváděny byly vždy lepší, pan ředitel a
účetní dostával od strojnické továrny z každého nově
zakonpenébo stroje 12, 15 i více procent prorise,
jiní úředníci a sem tam i správní rady také dělaly
„skoušky“ s ublíe, váhami atd., ale páni rolničtí
akcionáři přišli při tom stálém zlepšování správy a
techniky a dividendy, o akcie, ba i o peníze za od
vedenou řepu. Jinde opět za dobrých let nepamato
vali na možnosť ffýchčasů, neodpisovali patřičně na
umoření nákladu stavby strejů, bilance bývaly na pa
pírech skvostné, ale parádovaly v ních často skoro
v plné kupní ceně stroje, které byly jiš dávno mesi
starým železem. Tím se pak dá vysvětlit, že stačily
dvě tři, špatné kampaně a že celý cukrovar udělal
nesladky kotrmelec.

Choroby řepy oukrové a jejich šíření

snání rozšíření těchto chorob je třeba spolupůsobení
všech našich hospodářů. Upozorňajeme je proto, že
výskamné stanice cakrovarnická nac. k.
české vysoké škole technické v Praze s
největší ochotou podá vysvětlení o povaze choroby
řepy cukrové, jakož i případně naznačí prostředky
ničící jednotlivé cizopásníky. Třebá jen zaslati cho
robné drahy řepy cukrové společně s půdou, v níš
kořen se nalézá. Zejména jo důležitopro rolníky, aby
byly poznánypříčinyspály kořinků řepycakrové.

Neštěstí mnadráze v Růžodolu uLiberce.
Kdyš nedávno odjíšděl z Liberce po jiho-severo
německé spojovací vlak a dojel za , bylo

náhle spojení mezi lokomotivou a kedrem přerujeno.Následkem pradkého nárasu byl stroj Rambou
sek a topič Ehrlich z lokomotivy odhozeni, kdešto
lokomotiva zbavena těškého nákladního vlaku, blesku
rychle ujíšděla přes Neineradorf k Dlouhomostí. Ná
kladní vlak i odtržení se lokomotivy následkem
setrvačnosti jel dále a usmrtil topiče Ehrlicha, kdešto
Rambousek byltěšce zraněn, avšak má naději, še se
usdraví Brzdaři vidouce nebezpečí, szarazili rychle

vlak, který by jinak při velkém spádu byl prudcespstdo libereckého nádraší odrazil, tak še se tam mohlo
státi hrozné neštěstí. — Bleskurychle pédící lokomo

sama sobě, projela Dlouhomostí a e
Reichenavy pak ee srazila s lokomotivou nákladního
vlaka k Liberci jedoucího. Obě lokomotivy byly ná
resem těšce ozeny, avšak z mudstvanákladního
vlaka nebyl na štěstí nikdo zraněn.
| Velká krádež spáchána byla vmocina 6. t. m.
a vdovy A. Šulcovév Klenici.Nesnámí alodějivloupali
se do: neobydlené místnosti a odnesli mimo jiných
věcí, 13 kusů peřin.Četnický závodčíČechse Stračova
pátral po stopě a zjistil, že krádež spáchal: Josef
wilka a Josef Zeman ze Lhoty Stračové, u nichě taky
ukredené peří bylo naleseno; s povlaka zbyl pouze
v kamnech popel. Oba zloději byli zatčení a dodáni
okr. soudu v Nechanicích,odkud budou dopraveni ku
sdejšímu kraje. soudu. o

Host,© mějš není ce stát. Dne9.t. m. přišel
do jistého hostince v Pospíšilově třídě Josef Knittl
s Bohárny a mezitím co Postinský odešel pro pivo,
ukrad! mu host ze zásuvky 10 zl. a dal se ma útěk.PB |
Zvěsti z východních Čech.

Z Trutnova. Pobyt Jebo Milosti nejdůstoj
nějšího pana biskupa Královébradeckého za příčinou
kanovnických visitací a udělování svátosti biřmování
poskytl veškerétu obyvatelstvu na Broumovsku a
Trutnovsku příležitost, aby svého milovaného Vrchní
bo Pastýře uvítalo co nojslavnéji. Kamkoli Jeho Mi
lost zavítá, tam spěchá na tisíce lidu, vše oděno
v slavnosiním bavu a lesku. Venkovské obyvatelstvo
sávodí « městy, aby majdůstojnějšího pana biskupa
Edvarda Jana Nep. Brynycha uvítalooká.
zale co nejectivěji a projevilo Ma svou láska a od
dazosť. V městě našem konaly ve již v sobotu elav
mostní přípravy k uritání, k némaž ve chystaly ve
škeré vrstvy obyvatelstva. Přečetné domy ozdobeny
byly prapory, draperiemi, chvojím a krětinami Mé
steká depatace Tratnovská v nynější politicky ros
bcuřené době pranic tobo nedbajíc, že Vrchní Pastýř
Jest rozený Úech a upřímný český biskup a horlivý
český spisovatel, dostavila se v neděli ráne d, Rad
vanic, kdeš rosen jest nejdůst. pas Siskop Litomóřický
dr. Em. Schůbel, a uctivě te na branicích okresu
Trutoorského pozdravila Jeho Mitosé, který z Biechof- *
stelnu (Skalky) ubíral se do Chvalče, aby tu odpo
ledne nděloval ar. biřmování. V neděli © polednéch
bylo v Trutnově posorovati zvláštní rosrach. Náměstí
e ulice plnili tisíce ulavnostné oděných Trutoovanů
a venkoranů, kteříšto poslední mimo tó trořili živý
špslír s Chralée až k Tratnova. Mésto bylo odémo
všemožně prapory a různými ozdobami. Na počátku
vlastaíbo města v Trutnově. vítala Jeho MilostČ e
ská beseda Tratnorská.Nejd.panbiskupza srdečné
evítání vlídně jí poděkoval a s živým sájmom so tá



čítá, jak prospívá, mnohbo-li
Jest v Tratnově. Dle úředního očí

se v Trutnově celkem 12.283
Čechů pouze29 vStarém Dolním Městě,
ostatních částech města Trutnova. Ve sku

tečnosti jest v Trutnově ovšem aspoň pětkrát tolik
Čechů. To také dokazovalo žactvo české školy tret
novské, která otvírala další špalír. České dítky, které
radostně vítaly Jeho Milost, pozdravil nejd. pan bí
skup vlídně a pravil při této etítosti, že se těší
na jejich zkoušku. Trutnovští Čochovádokásali vel=
kým počtem svým, že existají. Jen to bylo by sl
Ještě přáti, kdyby se byli trutnoští Čechové po pří
jezdu Jeho Milosti korporativně byli dostavili do ko
stela, neboť takto by zajisté jen k prospěchu svému
byli ještě více vynikli. Pří uvítání závodili Němel

stkvělém uvítání nejdůstojnějšího pana biskupa.
palír tvořily všecky jejich spolky, mládež školní a

mnoho tisíc lidu. Zástupci města, c. k. státních a sa
mosprávních úřadů a korporací účastnili se uvítání
s velebným dachovenstrem. Za tolik projevů lásky a
úcty J. M. B. erdečně děkoval. Biřmovanců byl po
čet veliký. Va středu byli biřmování dělníci odděleni
dle národnosti, tak že i k českým děloíkům mobla
býti učiněna zvláštní česká promlava. Ve čtvrtek při
pojili se přečetní dospělí a rodičové čeští při sv. biř
mování k dětem zdejší České národní školy, což za
snamenáváme s povděkem. Náš lid váží si svaté víry

a
v

svátném jazyku ovatováciavském. Kéž by tento k větší
slávě Boba, Baší sv. a české vlasti mohl a nás stále
více hlabolitil V pátek a v sobota pojede J. B. Mi

lost sitaci do nadalekých Starých Buků a Z4
rova, pak do Markeašoric a Rokytafku, v pondělí
pak opastí Trutaov, jebež děkansíví povýšil na
arciděkanství,

Z Nového Bydšová. (Ustavující valná hromada
katol. národní jednoty.)Dne 9.- května o 6 hodině
odpoledne konala 60 ustavující valná hromada katol.

národní jednoty jinoché« masů za četnéhoúčastenství.
Po zahájení schůse a volbě předsednictva přečten
stanovy úředně potvrsené, načeš promluvil p. Tomáš
Jiroašek, strojník a redaktor dělnických novin vPraze

O účela křesť sociálních spolků. FOpřednášce, ješ potkala 50 6 všco m souhlasem a
zasloušené pochvaly, komal,se zápis členů, jichš při
hlásilose hnedmamístě 561 Je to začátek zajisté
velice potěšítelný. Na to konala se volba výboru a

funkcionářů. Zvolení a VilémŠále e kgymn. professor, za ředsedu: Jos. čn
učitel m. 0., za jedantele Fr.Matouš kaplan, n po
kladníka Jan Kalouskaflen, sa knihovníka AL.Ma
sich, somstrašnický dělník! Tím vstoupila katolické
národní jedmota v život, aby uchřánila ty, kdož pří
katolické věci atojí, sásadém katolickým, nechtějíc
nikterak býti spolkem výbojným! J
saříseny budou také katol.
Smidarech, Zdař Bůh!

Z Něm. Brodu. (Koncert al. 0.

tyv Zišalicícha vo
Hauemannovy.)

koncert virtuosky na harfa a koacertní pěvkyně sl.
Olgy H , který poskytl shromášdénému
distingnovému obecenstvu zdejšímu řídký, v pravdě
však skvostný umělecký požitek.Mladá, nadějná tato
umělkyně, dcera proslal skladatele a bývalého
výtečného ředitele sdejšího kůru V. V. Hausmanna,
překonala veškeré naše očekávání. Obdivuhodná tech
mike, brilatní přednes a pravé perly rysího umění,
Ťinoucí 00 ze skvostného jejího nástroje královského,

ily dojmem netušeným a mceným, tak še kaddé
slo zajímarého programu vyvolalo bouřlivoupochvalu

a salvy potlesku našeho hadby milovnéhoobecenstva.
I jako pěvkyně koncertní doznala sl. Hausmaanora

jemným svým hlasem, čistou a bezvadnou intonací
a vokalisscí a dokonalým přednesemstkvělého úspěchu
a přivejla tak své umělecké nadání k platnosti. Jest

o, še mladá tato umělkyně naše spěje skvělé
udoacnosti vetříc, k níž ji provázejš naše upřímné

blahopřání! m .
Ze Solnice. (Bokončení.) Braký důlešitý krok

ze strany upřímných přátel mládeže a její dobrého

vs su tím, ds salošen byl spolek„Lidumil“, jenž má sa účal v Solnici uříditi „opa
trovnu.“ Počet přihlášených členů (doposad 93) apod
pory jich dokazují, še zde nalezen byl ten pra
podklad k rychlejšímu a vydatnějšímu působení.

isté že spolek tento nemine slíbená podpora maji

telů panst solnického. Ustavující schůtmespolku,dumil“ byla 28. března t. r. ní v řeči účelnou a
případnou vysvětlil vdp. Ferd. Blecha, děkan účel a
prospěchy opatrovay. Po této řeči přijat byl všecek
rozvrh budoucího zřízení příznivě a za souhlasu čet
ných přítomných. Schválenoi snění úředně stvrsených
stanov a zvolen byl členný výbor! Předsedou je
vdp. děhan F. Blecha, místopředsedou MUDr. p. A.
Mojšíš, jednatelem uč. p. F. Kunc,pokladníkem p. J.
Bek a ostatními členy výboru jsou vp. K. Kučera, p.
J. Fáborský, říd. uč., p. A.
bravská a al. K. Selicharova. Již nasnačeno, že spo
lek má 93 členů. Dle stanov jsou členové čestní, za
kládající a přispívající. Zakládajícím se stává, kdo

zaplatí 50 al. buď najednou nebo v 5 ročních lhůtách. Činnýmkdo ročně platí 2 al., přispívajícím kdo
splatí ročně 1 sl. Podle toho mohlo by zajisté úča

spolek „Lidamil“ vniknouti do všech

kruhů “ stva polnického,podno je zde viděti,še ivným příspěvkem lze poro
Dosud je členů zakládajících 5, činných 36 a přispí
vajících 68. V případnédobě budou uveřejněnai jmena
všech členů. Těšíme se, še spolek tento spojí všechny
příznivoe snah humanních ve prospěch útlé mládeže
Ba jejíž vychování nejvíce záleží. Přejeme „Lidamila“
hojné sdara a chválíme i úmysl obrátití se na vše
chny podporovatele snah ušlechtilých rodného svého
města, jichžje v různých působeních a stavech ta
ková řada. me zajisté provolání v tomto ohledu
bedoucněvydanákaždýrád a s porouuměním,še sdo

jedná se 0podporu úmysla
pomínáme ©dopis jednohoPoslal bych něco do

dím, šetamje tolik straa a jedna
druhé, ta chuť odpadá.“ Náže sde
jiš teď jsou členy muší sasloušilí různých straa a
tedy je zde něco 00 ajednocuje. ,
mil“ nadále sjednotil všechny dob
alních a humanních, aby s
vzrostl ústav, který by byl
prospěch mládeže i města. .

Z Kronštadtu. Památka našeho semského pa
trona sv. Vojtěcha byla na zdejší kollstaře tím způ
sobem oslavena, že od $. do 7. května byla sde od

d. p. Redemptoristů = Králik d.po. Antonina Wietha,P. Adolfa Goselera a p. Petra Kanadykonána renovace,
při níš 2176 věřících přijalo sv. svátosti.

Z Úpice. Maličké dramatichá scéna, jež ode
hrála se na dvoře jedné ze zdejších továren. Stávku
jící dělnictvo vyhrmulo 69 na dvůr žádajíc mluvití se

svým chlobodárcem. Žid přiběhl celý rozčepýřenývolaje: „Lidi, co chcete na mně, vždyť vyděláte de
setkrát více meš já — Jehova ví, že jsem té fabrice
loni ještě přidal. Všdyť já jsem také socialista — co
choete na mně?“ „A ku kterým socialistům oni
náležejí?“ tázal se jeden s dělníkův! „Jé jsem 6 těmi
socialisty, co nejsou proti nám židům.“ Ke konci pak
svého ušlechtilého hovora nazval dělnictvo „bandou“.
To ovšem nebude vaditi našim p.radikálům a budou
i dále s hlubokou úklonou choditi kol slatého telete
a a úsměvem na tráři sloniti se ve přízní šida němoce
který lid — ten český dělný lid — slyště p. vlasten
cíl — nasval bandou| Známe se! Ten česky bodrý
lid je dobrý po jeho zádech se ryšplhat k populari
tě — čiíd věak má a stavět zásedy proti po
něsům, to se nevyplácí. Velcí mužové!

od Sakorýchli č Pivnostenský ineps 1 —nděli 10. t. m. pan živnostenský inspektor.
V Podnávání mezi dělníky a továrníky nevedlo k cíli.
Židinechtěli osvýšení msdyani slyšet — a oto s

hlavně při stávce jednalo. V ovárně Lad. Moravceracuje zac0ji jotvose starých podmínekv.0
statnich dru továrnách se sice ještě nepracujeale

m

demokraté, nemohouce se dočkati, aby jiš mohli tem
vvůj dělnicky svátek 1. máje slaviti; řečnili fámosné,

Maoho řečí, málo aka
demokratí a sociální demokreté ahodnou. Ó kéš

na ty své přátely nahoře i dále! Sachu vymknouti —
švindi pod
úpřímnosti — asi jako za háléř diamanta!

Z Kuklea. Minulou nedělí dne 9. května pořádaly
vw Kuklenách v hostinci „U Srajbrů“. pěvecké jednoty

„Na Samotě“. Ačkoli počasí bylo velice nepřísníro, nebot
celé odpoledne i večer pršelo, sešlo se mnoho ú

častaíkůspěvu 1hudbymilovnýchjak sblískatak i se
vsdáleného okolí. i jest = toho, jak vzácné pověsti
se těží zdejší pěvecké jednoty, a můžeme s dob svě
domím říci, že i dnea výkony všechpp. účinkujícíchčlená

plni veškero naše očekávání. Provedení operetty svěděíutečně jak o dobrém vkusu tak 1 o značné dovedností

pp, „ček jících. Kus tento, jehož autorem jest řiditelve Mšenéu Mělníka Pavel Režný, výbormý znatel
hudby i skutočaého divota venkovského, byl vskatku
velmi šťastně volen; jakošto obras z opravdového života
našeho bodrého venkovského lidu vzbadil všeobecného
účastefiství všech přítomných hostů. Různé obtíše, které

se vádToky vyskytují ochotaíkům při nesnadnýcha které obzvláš
kusech,

zde zdál býti aži řekonatelný

mi,byly,jak jsmepou, Kamadp bony, cošdluž
řemoženy, což dlužno

ovšem hlavně p jak obětavostů pp. kapelníka a re
žiséra. tak i neuvaně píli a snaze ostatních pp.

členů Po p ánobínlcy Z těchto na prvém místě třebauvésti al.Řehákovu (Martu), která bezvadným přednesem,
líberným hlasem a veskrze správnou intonací osvědčíla
nevšední pěvecké nadání; vroucnost posledního způva ve
3. jedn kašdému hluboko utkvěla v pamétí. Chelapaík
„na Samotě“ Vojtěch /p. Brož) každým svým pohybem a
nenuceným počínánímukazuje dokonalého herce. Rolník

ssovou úlobu, a svým příjemným zpěvem (zv v do
jemné arií 2. j ) posl e úchracoval. Výbormě
svoji roli provedl i mladistvý p. Rešek (Josef), jakož i
ostatní a dámy apoluúč ící. Nesmím opomenonti

smíniti se i o zdejším pěveckém sboru; výkony jeho briyvelice účinné a veskrze precisní, a tak bedlivě 
vané, že domnívati jsme se míti před sebou mikoliochot=
níky,nýbrž vyškolené operní síly. Elegantní přednes i na
nesnadnějších míst, velebnost arií kostelních při zvucích
varhan jakož i mohutnost sbora závěrečného zanechal
dojem nesapomeentelný. Orchestr Sokola kuklenského

vakutku čest horlivému dirigentu svému p. učiteli
Jelínkoví, který v pravdě nešetřil ani času ani námahy,
aby výsledek produkce bylžádoucí; pod mistrným vedením
dovedné nauky jeho vynikl dnes sbor póvců i hudebatků
zdejších v plném lesku a dokonalosti, k jaké se můše sbor
ochotnický povznésti. — Nemenší zásluhy má 1 p. režisér

Chalupa „oč s nevšední píli a podivohodnou emergií do
Bohmoay ovyptané© Šrájnam Z, dorinkle doptáyostumy v s a. e dop

dojmy všec účastníků. Jel rázně v nich vypadalyty
statné pogtavynašish venkovanů, jak výborně alušel ten
selský kroj našim črarným dámám! — Po představení
animované obecenstvoještédlouho nenuceně bavilo se v di

vadelních místnostech. — Jak se dovídáme, bnde se pína všeobecnou šádost příští neděli tento znamenitý kas
opakovati. Zajisté zdar tohoto provedení bude podmětem
a vzpružinou všem účastníkům a přátelům hudby a zpěva
k podporování tohoto vznešeného umění.Ku p neděli
přejeme bojného výsledku! H. K+ 16.

Honoráře za výučování nábošenství ve
školách. Píše 00 nám s krahů : v

sa00 „Národní Listy“ za ochrasce utiskovazých. Nic by
obom proti tomu neměli, kdyby neměřily „N. L.“ vědy
dvojímloktem. Že učitolstrona obsoných školáchjest

vyučování nábožen
ství, přiznáváme milerádi, až jest toho viznen kdokoli.
Dostává se učitelisa celoroční vyučování po dvou bo
didách v témdni celých 20 st., kdežto sa němčinu a ru
čaí práce po třech hodináchv těmdníplatí se honoráře
60 ul.,tedyjedaou tolik.Bajsou školaíokresya mů
demoje jmenovati,kdoučitelnibožezstrívyučovala

*

|

odměnyvůbec šádné nedostal.Z
oleje, nemůžeme zde udávatí, ale tolik míníme, Š
préci odměna vědy dáti ce má.
padynerosplemoníláskuučitelstvak
kašlím,jest ua híledui. — Tolíksstím jen mímocho

pletné. Teprve na třídy vyšší dostává 50 kr. ss hodina.Jestlíosadavětšía Školejestrosdělenavchla
poskon a dívčí, musí učíti duchovní správa (obyčejné jeou
to jeakaplaní) tři třídy na Škole chlapeckéa tři ma
dívčí,tedy týdně 12 hodin bezplatně. Jak veliký
honorář moěno tu sklídití, může kaádý ci na prstech vy
počítati. Ve školách přifařených tak sv. venkovských vy
ečyvati musí dechovní epráva uplně bezplateč, byť dome
měla třeba oem. tříd a byť škol venkovských bylo bez
počtea. — Tak ku př. v H. u SuihMoc vyučuje dochovní
správa mimo místní škola trojtřídní ve čtyrech dkoléch
venkovských, tedy celkem 16 hodín týdně úplně bos
platně. Tolikose cestudo jednotlivýchškol venkovských
dostává náhrada dle kilometré—tosiš 8 kr.r.j č. sa
kilometr.Jest placenkněstedysa hilomětry©ne sa
vyučování. Nuže nepřejos snad „N. L.“ kněsí aní sa ten
kilometr? — Zasýlé-li se pak výkas omen k remumerací,
musí učiniti výkas i kněz vyučející 1 řídící školy, du
ohovaí správce musíto sterdítí ©aby pravda byla ještě
pravdivější, musejí ce seslati třídnísiuenspočíta)knéso hodinuvíce.—-Ptámese „N.K.,
zdaš sávidění bodaa jest finančaí
obovní oprávě sa vyučování ná
oovaní katecheté?! — Mají vadělání
kvalifitači pro dkoly měšťanské ano
učají £9—24 hodiny « jsou i

Fl ši

sbčestníliP. Mikan, p Pleskot, Marek e Homola,
No konce už před 7. bodiseunálešíté díkyvedel p.Jes.
Konít rolník ze jakešto místopředesda „Šver
mesti“jak p. sterostovi lobenickému Bínovi, tak i věem
p. t. milým sabným soumnedům.Po 9. hod. vošerbyl

mavšeobecnoušádost obras ze životoed Andrlíka

nás telegrafická
inohradech rosšehnal

tímto světem veled. p. Jan Ev. Bis. b sde
děkan. Zvěčnělý byl 73let atár a 45
R. 1852 jmenován byl kaplamem v Poličce, kde

K8

aprávce duchovní pracoval v Telecím, v Kostelní
Lhotě, v Pouchově a v Josefově, odkudž r. 1890

volán byl za děkana do Poličky. Než trpěnevylé
itelnounemocíkrční, ztrátou hlasu, vzdal20

činnosti své v duchovní správě r. 1895 na podzim,
a přesídlil se na Král.Vinohradybledaje tetn -po
moci. Než chorobě nevyléčitelné. Pohřeb
jeho kosal se 10. května na Vinohradech za úča
stenstenství deputace al. patronátního úřadu Po

ličakého,mnohýchjeho ctitelů a rodáků Poliéakýcha obyratelstva Vinohradského. Za spásu duše
tohoto sesaulého kněse konaly byly ve zdejším
děkanském chrámu Páně 12. t m. slavné zádušní
služby Boží veld. p. Josefem Jezdinským, děkanem
sa assistonce veškerého místního duchovenstva.
Smutečních obřadů účastníly se deputace c. k.
úřednictva, a obecního úřadu, sbory
učitelské obou škol s mládeží, deputace
opolků místních a četné obecenstvo.v i |
í PÁ Btudence u Jileranice. Dne 9. kvě
tna o 4. bod. odp. konala se valná hromada zdejší

mladáJednotamá již8 zakládajícícha 126čin
ilJednotě1

3 člává své dlemya přejemejímaoho zdara!

asylu“ v Prase, vjehoš čelestojí Kristina,
kněžna se Schwarzenberga a jehož proto

ktorkoujest Adé la hraběnka s Nostich, vydalprovolání, aby za příčinou GOletého vniokébo

jmbilea Jeho Veličenstva císaře a Airy seurychlily.Odbor „Orušiny blab. Anežky



ĎÚeskév Praze" který se jakokomitét„Žen

"nkj asý!“ pestoupii, nashromáždil dosud,spobkovýfosd 11.000si. Sumatato ovšem a
proto výzývajídámy ku obírce koranové,tak
aby kruhy nejširší sbírek účastniti se mohly atím
k oslavě Boletého ju našebo císaře a krále
příspěly. Ve výboru „Ženskýasyl“ zasedají
nejpřednější dámy pražské. Příspěvky přijímá paní

-J. Městecká, choť c k. profesora v
Kampa, č. 606—II1.

Chov úhořů zaveden byl pa zkovšku ve
větším rozsahu též na pozemcích města Králové
Hradce od jednotlivců.

Ministerstvo spravedlnosti vydaloauthen
tický výklad k jazykovému nařízení, ktoré vykládá
takobmezeněže němčina v privilegovaném
svém DOstavení zůstane,a rovnoprávnost bude
Šetřena pouze ve vécech stran 1. Pro vnitřní službu
ve spisorně je výhradně němčina ustanovena. 2.
Věšeckyknihy a výkazy, z kterých stranám po zá
kunu nepřísluší právo šádati za výtahy. bu
dou vedeny výhradně německy. 3. Úřad
mlci v poměru k představeným úřadů nepoklá
dají se za strany (musí tedy němčit).4. Pří

L přísně úřední ve styku s jinýmizeúřady buďtež na dále vyhotovenyv

je šrku německém. —Po tomtonařízenímůžeýti u nás redaktorWolf nástupcem Gleis
pacha a Jití Scčnerer ministrpresidentem.
— Ano, obršípař Karel Téma má pravdu: „Trp,
kezáče,badeš atamanem!“ Český lid očekává,še

.poslanci naši proti ministra Gheispachori |a prác(tensímJNěmcůrozhodnězakročí.

Čes praes. 1281.

Vyhláška.
raesidia c. k. krajského soudu

v Hradě Králové uvádí se'u všeobecnou
známost, že se ve veřejné dražbě snížovací

padají rozličné práce stavební
v budově c. k. krajského soudu.

r Dražba ta ustanovyjese.ne.den

odpolední v zasedací sínf'v prvním pochodí.

kr. za veškeré práce; kauce.obnáší 99 zl.
95 kr. V podmínky dražební a v rozpo
čet lze nahlédnouti v obyčejných úředních
hodinich v praesídialní kanceláři. — (g6)

V Hradol Králové,dne 4. května 1897.
e „ €. k.peaesident

Vondráček.

Na vlasenkářství-a hollěství.
přijme mravného chlapce

do učeníVáclav Šafránek, vlaseckářv HradciJírá
2 lové, imetěokiněstína podaníč. p.6. o

©00000000000000000

v „ÚasovýchúvaMob

"Živolopis sv.Vojtěcha

2 odaraPoté památkyjeko mučenickézari“ ome ednotáma far
žimúřadům abs ) :Čens4kr.Stran53. 

Pro pányrodiče
. Va věsobecně známém a plné dů požívajícím od
Ne k. místodržiteletví ve Vídni schváleném vu pro
oloní vání, čití latě a
oučních přijímajísedívkytéž Racelélevné

aan a ručí se za dokonaléczďělání.Zdeokenav německé řeči. 102

Ústní právu, o úplné apokojenosti podá z ochoty dů(PojsýpánJee. V duch 
Fovaústavua gymn.katechetav Hradei | rálov, p
Jan Chelt, prokuratorv Senetině pošta „Paní
V Reedlová, chof vrchníh

ání u 2 pan4 0!ra státnídráhy
ech. Písemnídotazy zaslány vež na pí.

:"5Páěedkaanežku Bit Lačchaadidsřtrme

Vyhláška.
Veleslavné c. k. místodržitelství ze

dne 8. října 1896 č. 160.197 svolilo k to
mu, aby provedeny byly

[opravy na kostele a faře
Všestarské.

Rozpočet upraven byl na zl.619'93 r.č.
Za příčinou zajištění provedení těchto

opravných prací bude se odbývati písemní
ofertní řízení na farním úřadě ve Všestarech

dne 24. května (807
o 10. hodině ranní.

Toto dává se u všeobecnou známost
věděti s připomenutím, že písemné oferty
musí býti zapečetěné, 50 kr. kolkem a 10
proc. vadiem na hotovosti nebo v státních
papírech opatřené a na obálce srozumitelně
nadepsané, a že tyto musí býti nejdéle do
23. května 1897 odpoledne ve Všestarech
podány, an na později došlé oferty žád
ného zřetele se nevezme.

Do rozpočtu a stavebních podmínek
lze nahlednoutí u farního úřadu ve Vše
starech, kde tyto listiny vyloženy jsou
k nahlednutí. 104

s“ Hradol Králová, dne 12. Května 1897.
"97 © E vojtováíkomisařství:
Jan A Janeček.

a

„- vyráhi : (54)

továren: ns -stroje a slévárna železa
Josefá Horáka

„vLomnici nad Popelkou.

upujďe Od SvÝCE, POdDOTEJÍESRÍ Sáby.

E>ravápřírodní
40“ Vino "UH

SNY“1Mirza 28, 30, 40,50, 60a 80 kr.-N
doporučuje 83

obchodvínem firmy:
Alois

o VDPraze,
Kr. Visohrady, nároží Palackého tř. a Skrótovy ul.

í Voudoch levněji! Cenniky 2darma.
PRE“Vinnýocet rlitr 16kr. "i
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„»- Zlaté astříbrné klenoty! <a

VÁCLAV ŠOLC,
: (zlatník astřibeník,

"přisákný soudní znaleo a odhadoe
- v Rraáci Králové

(sv.-Jánské náměstí číslo 77.) i

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně záso- |bený sklad klenotů, slatých, stříbrných a

pravých čeaj granátových šperků, stříbrné (£stolní s nového a čínského stříbra, (E
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří-|ž
brné hodinky I. jakosti ; dále pendlové hodi- ($
ny a budíky růsných druhů se zárukou 1—
3 roků za ceny levnější než všude jinde. Ji

r

Aoriinnéhdi

o

Fučnáča joúřaděskoažmo1molto :Objednáv ráSotvlo Zott OuÁRÁoba v j
Vše za levné ceny. (18) JE

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

000bub4A40r0ROP000P.dedobrbudetný:A-drY

dave

Sensační vý vynález
e. k. výhradné privilegium

pro universální chránicí prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných z dobré kůže
a s vloškami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocení nohou uchrání každého od nepříjem

ného pěcení nohou, ale též i od

bolestných oznobenin
a kuřích ok

scelaosvobozuje. Prospekty jakoži návod a osobníbraní míry zdarmaa franko. 51

Josef Hanzlik,
Vídeň XVI., Weis8sga8aae A.

PSTRUHY.
ze Sumavy,

jež řádně upravené vysnamonávají se výbornou
chutí a jsou velevítanou pochoutkou při knždé slav
nostní hostině, zasílá v původních vaničkách na

5 sl. dobírkou (91)

Em. Wotruba wSušici.

Politiokédružstvo" |-© "rade Králové
právě vydalo tiskem bisk. knihtiskárny:

| Obrázky ze smíšené osad

katolickému Jidu na osadách smíšených
M >napenl “
Frastišek Mimřá.:

V rouše zábavných obrásků ze skutečného ži- $
Bvota katolického lida v osadách nábožensky %

koda líčí spisovatel a jasnými důkazy: údázáhubnostsmíšených sňatků.
Stran 168, 80. Cena 43 kr.

MObjednávky příjímá Politické dražstve tiskové
1 bísk. knihtiskárna v Hradci Králové.

Poppův jedině pravý

inkoust alizarinový
velmi plynný, nezměnitelně krásně
z cí, zvláštěpro a

a se hodící, jakož i B8=

raconový vobkovéMŠ psací mací inkousty, barvu
ao cozna razítka, ohnivébarevnéla

E . kowsty doporučujefirma

"Popp a sp. majitel J. Kuchynka
v PRAZE, zal r. 1848, Soukenická ul. čís. 8.

+ +990909009000

Ludvik Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradol Králové

odporačaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchéhoaš do
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalbý na plátně a ma
luji obrazy nové: — (2)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na €%
požádání ochotněvypracujía rozpočtypředloží. O

há„D4

90000.0

9000+90009%

4.000000000%000MOHO0O0.tt

Né

M MLA S ++ 0



ZASLné o Bvůj k svému! AATOK s

Eduarditezáč,,obchod osadnickým zbožím v Hradci Králové,

©l
o

NDAD62..
i

€
BOAAA,ZNMNN

9
ť" Í

M"5; X,V(*
C
Ů €

doporučuje P. T. obecenstvu svůj hojně zásobený sklad

S MW- cukru, kávy, k sádi ©= CUKru, avy; oření, a É
NK

.

—0yt————ba
m

v©|"3

a Bmlawmí slzslad soli;
odporučujezvláštěvšechnydruhy káv bez leslsm a vedya sice: '/, kg. 18, 20, 29, 24, 26, 98, 20 kr.

í "Objednávkyma vemokvyřizují 90 G0mojpočlivějia za ceny nejlevnější; (95)

Pánůmobchodníkůmna venek poskytují velkýchvýnod. n

p
j3

(6 (
TA803 Ď

uNU
Na EeTA

1-)de

„< ah + sNAVN A%SK A2 P: fR CZVAAA AG59 T se DEexVN
Falodůniajnéme dxduchovenstva WE-Vlastnivýrohu —

doporsčuje as 00 nejvřeleji |

grmíznámékřest,malňskéatolir vlněných látek
r pre malba obrazů ellářních, pratých portrétů atd.

malípodob.máateliervPrase|
J Charaus mí. v Žižkově,Přemyslovatř. 797

proti Rejské zanradé.

Fochralné uznání od vys.dlechtyaP. $. obecenstva

doporučujena jarní obleky, haveleky a kostelní
sukna

IGNÁCČSTRÁDAL,
závod soukonický v Humpolsl.

Vyzaumenánme-nemskéjutilejnívýstavěvPrazestříbe
k o brednnt jsou v atelieru. © šailší obchodní| živnostenské,7 Plovdivůstát

po O400000000000000000 VžerkyzásrmaUfrenke.

+ M SVŮJK SVÉMU!-GN š | [P0000000000000000t0r0 $
© E MenáS | Ž | Asmenské slatinné lázné $

2 | To nejnovější ©; Š a letnísídlo d 4
©

* jakoži(velkenýdrabybladkýehsnkeoha . | + BĚLOHRAD Ž

2 v obrovskémvýběru $ (Čad) 59“ (6 %
© "doporučuje . : a. ?“P :V. ŠPALEK,; + oP $
8- -" továrnísklad suken, -8 p Zaájení m:
© | fovámí skladsuken, 2| [TTENTTCYTA < 0. květnem!
©umělé tkalcovství a vlastní Výroba bo % n* podšivok DZ Ta zznřenm0%JJ 8; Popeye mn Z
2 VHradci Králové, a podleově sneioém()| O2000000000000000000000© Vzerky ma požádání franké. Přreeim UMĚLÉ z Éyrábíma konámve- o : ..—

% jen©udánídruhu=.kjakémuúčelu.3 ZUBY Kohn úbor ab te důkladně+ Ep> PEVNÉ CENY.m. : če a"nejlepšíobslubua preteorej
nidlí oesny než vězde

Jinde. "9
Cténé Oobgamnetva
poroeěl we v úété plné

Ó:4+9:o000*o+enoěpocěcO

" Josef Čáslavský,
zubní tocbnikStálá výstava

„Ottovvýchmotorů PL
Bofnovější konstrakoo

- proplyna benzin. “ Díkůvzdání.
*přes 200 čestnýchcog a vyznamesání; jiš 43 000

motorů se siloa více nešli 190.000 knňských sil

[90914jupitog

Rejattsío.
vlastní výroby, jedootlivé i celé |

výbavy přo nevěsty
doporučuje (4Soset Uzel,

Praia, Spálená ulice čís. 25

* "Z dem, kdošmám8 příčinouúrártínašehovroucnězomého nnapomoočalo 006,

PD Te TADTA BEEUČETEĚ,
one:A. ŠEDIVÝ a 5m ě cukrmistrave výslužběcekrovaruJožeExcelencíhraběteBedřichaKarleKlaskýho, 

Kinského tMda člalo 3321. jakýmkoliv upřímmo jakož i všem, kteří drahého zesnulého v tak boj
spůsobom mnou soustrast bo" 3Každýpůvodní motor „Otto“jest opatřen ochr. némpoštuku hrobudoprovodili,pre „

známkou,jinak je nepravý. své nejerdečnější díky. | :
dě vůp.Ant.Kaškovi,děkanua vik.aakretáři, jeho kaplsnám:J. Bo

Bohatý výběr vbebo druhu nábytku. sěíčkori '« 3. Zuzáekovi, v (Jos. Hšesler rovi, zám. kapli.a bisk. Holá a AL Dvořákovi, kate
chetu, ctěnému zpěváckémaspolku „ODriloe“, vělecténým ům úředníkům velkostatku a cakro

v b varu s velecténým p. V. Seelandem, vrchním správcem v čele,velect. p. Karlu Splegiovi, ředitelí
ýTo 44 sklad nábytku obecnéa méšť školy,ctěnémutěltelekému obořechlapeckých škel, veecténým pp. úředníkk. ohres. sonda a c. k. borníbe úředu, velocténému p. Kratechrřlevi, purkmistru města

štelce n. Orlící, ctánému dělnicíva omkrovára a vůbec v Poletěným účastníkům s Kostelce

u m OZáro aříráhoúno vřelé veloctánéma KUD t. Albertori, hrab. lékaři v Kov v v a va .
stelci nad Orlicí za vytrvalou aaěžsou péči asielnu drahém otci po Únbajehodlouhé Bamocivěneranou.

latiž Vám ESÚhtlewv HradolKrálové opO. náměstíčislo67.
čnu) v Kostelci 3. Orlicí.

nových zrcadel, obrazů a petrol. EOŮ



UKNA
brněnská, franceuzská,anglickáa bum

rlecká konpíme nejlevněji
jen u firmy | (84)

aůišok Hlotial,
sukny v Lo

,, Fideňakáu č 18

Ě: py-mistrůmkrejkým sasýlém skvostné a
bohatévzorníky."i—

1< Ráže akrětay.

kk Níské zimníšlechtčnce
40 až 30 kr. Camypelar
gonie, fuchsie, colensy be

Em 6—10kr. se kua.by plnokvětonoané—s zl. Macešky
pomitůhEnky, sedm 4

Kokr se 2 zl. 100k
oberoové rostliny všech

é květiny kas 20
aš. 8D kr. má na prodej

Zám ada Lib:
líně. vz

Nonocnýmdnb“
:vtieto)případechs úspě
"— obom překvapujícím

„elm „raníjn

|Václavvat |
UPraze,

"obsvláště speciality rmy
samé „Vímo nero“, „Do
lač“ a „Blelko“ku skouš

s posnání- vů Žeponedující“ < *

Doporučení
předních lékař
Pakých autorit.

Bejvybší vyznamenání|
ul Da inter: |
nae. lékárnická| výstově
1090. - s. (69)

Komuskutočhéhosdo
brého vína ku posgsevení
meb posílení jest zapotřebí,

pošádej ve vjestním zájmo= ocenník.Sk

Pády ars ž; v Praze, 357-1,
velkoobghod s vínem,

e k zemským sondem

je
+

ai

KRNORYRNA

„ŘARATIcA
62.

než»vě y jiné hořké vody.
Užívá sejí h tsejís nen i
žíle, žloutence, přívalu krve
k mozku a plícím, proti tuč
nosti nským Řorabám.
Ná

prodej vevšechlékárnách
riích aobch,min. todsní

Bis zprávypodává maj.zří
dlajíUDr.Fr.Veselýv Brně.

vlněné
za 05 kr.

prodává
Karel: Švanda,

- tkadlec |

v Borovnici
ma Moravě. (76)

Nejlepší odporučení. Á 9 W NAS NpSDJE GD)

pozlacovačšký

Výběrm

Vetup každému volný.

.

nehiA/9s

AED

m

PPA

nek

C3S6

ňJí rŇvw“
Kv

VŮDY avéškorédrahýtkal
covakéhosbožíjako; račaíky, šátky,

ubrysy,pokrývky na postele, hamany at. d.

*: vcenách nejlováčjšíchnabízíX
: výrebitel

KAREL TAUCHMAN,
sterosta v Studanči u Jilemaice.

dirudiuahuaěěah“av dia“

3 Jarnimua stavebnímuúdobí
doporučuje velecténé iy obecenstru svůj hojně zásobený

osmentových aabetonových
1 výrobků !

jako:veškeré druhy dlažic, kryolioh ploten ma
hradební zdě, kominy a pilíře, žlaby do ohlévů
a koniren, šlábky k odvádění vod, polní můst

a podzemníkanály, kruhové i vejčité,roury
ýoh rozměrů, schody, skruže pro studně,

venýře, soohy, pomniky, obruby kol hrobů a
obodniků jakoži jiných ade neuvedsnýcha do tohoto

čbotu spadajících předmětů mám stále v hojné zásobě a
výběru na :kladě. |

Dále sl dozojujiupozornitina vývez Štěrku pro silnice,šutřiku a písku.
Na poládání saělu cena(ky, jakož i rozpedty sdarea.

Josef Dršata,
miatr sednický, majitel a vyrábítel oernento. vých a'betonovýcoh výrobků 46

O.




Třímydva
kamnářětí |dělníol:
afabulovoua tlačenoupcido

too

nách se na ání
k tá 0 za

šlou.

První český zasýl. závod

Bd. Doskečila
v Chocni.

VPoděbradech. v

+ moderní barvědrap.
žíhované.

Metr sl. 3-30

zl. 9-90.
Vzorek této látky, ja

kož i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaručené

jakosti a vmím ch ce

SED0096 D0036003630309000960 30

NáDrodky
ze žely, sycnitv, mramcs
8 píchovce má ne sklsč
v hojném sýlčra v kaid

-oeně 8!

kamenický závod

JANA HOLUB,

na Smíchově,
v Tylcvě ulici čís. 526

sa „Knížecí“ u plynárny,

Rodinné hrobky provád
dle vlastních neb danýci
návrhů. Opravy hrobek «
nábrobbů vykomává rychle

a dokonale.

Vsorník sašlu na podlé
dání franko.

= ———2=71

1 S

dojetý, půlkrytý :
: lenněnaprodej
é Čeňka Bubna,
JI kočárníka

v Hradel Eráloví.

7. 8 a král. a dodavatel-

Josef Neškudla,
SropostouRyorerasány ve
v Jabloaném nad. Orlicí č, d 86,

(KrálovstvíČeské
Se zřetelem k nejvyššímu vyznamenání, jehož se m

dostalo udělením©. a k. dvorního titulu, dovolujisobě

výslovitivysosoké šlechtě, veledůst duchovenstvu a P.T. veleváženým příznivcům nejvře
lejší svůj dík za dosavadní vzácnou přízeň a prosím,
aby tatáž v.nezměněné míře i na dále mému -závodubyla
věnována. Ujišťují zaroveň, že toto vyznamenání bude mi
novou pobídkou setrvati v každé době na výši odbo.ného
pokroku a podávati svému veleváženému zákaznictvu za nej
příznivějších podmínek vždy jen nejdokonalejší práci dle
předpisů círáevních, jakou v oboru paramentním vymože
Dostčasuposkyzujee. 93

V nejhlubší úctě

Josef Neškudla č. 66.
cís. a král. dvorní dodavatel.

-——

„ |!

jr. Založenor. 1860.Cik
vyrábí a má sfále ná skladě v hojnérů
výběru,z různých druhů mramoru, pískovce,
žuly, sienitu ve vkusném provedení od
16 zl. výše. Zhotovuje zařízení pro use

náře, řezníky, kavárny, hotely atd. 

[Nejvýhodnější pramen k nakoupenídesek nanábytek
| pro pánytruhláře. 92
Ceniny napošádéní zdarmo a franco zašle

*první královéhradecká dílna na zboží
© mramorové a pomníky

Zdenko Ježka
-v HradciKrál.
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ského je ohroženo, že jedině zákomodárstrí zemské
jest povoléno zemědělské úkoly řešitipřiméřenérs
mým pobřekém a poměrům semí. Sačmovna posla
socká hodlá také dpenostníchvu ohroženému přiepěti
DApomoc rovisí živnostenského řáde, rozšířením od
borného vzdělání,posíleníma podporou živnostenských
společenstov.

Nutna jetéž oprava daní a poplatků, obce nu
tgp oděkodniti za práce, které se konají v přenešené
působnosti. Vymezení norých vodních cest, podpora
vaítrezemské plavby, úprava vod, rozroj plavby ná
mofřnípro náš vývoz, podpora lokálních dráh, další
sestátnění dráh, aby uvedeny byly v lepší službu vše
obecným zájmům, péče o účelné sasby dopravní při

nesou jak semédělství, tak živnosti, prů
myslu a obchodu, zvláště zvýší způspbilost vývozu
domácí výroby. Také péče o vývoj veškeré meliorace
a pojištění bude míti blahodárný vliv na naše hospo
dářské poměry.

Oprava soudmiciví, trestního práva, sákona ti
skového,odstranění drabého projednání posůstalostí,
zlovnění sporů jest rovněž potřebno a rovněž oprava
zastaralého vojenského trestního řádu. Sněmovna je
hotova věnovati póčí a posornost k potřebám a síle
vojska bledíc k poplatní síle obyvatelstva.

Konečně se děkuje v adrese Jeho Veličenstvu,
že sachuralnárodům požehnánímíru aod vládyse

telstva aříše. :

JanNepomucký ve světle dějin.
(Úvahypro lidi všechstavů sdobrouvůlí.)

OL

Zeímojest, še Jan NepomuckýbylBene
distemXIII. za svatéhovyhlášenšíli kanoniso
Tim bylo řečeno, že duch Jana Nopomočkáho

||aš
hi
|

be—=ho

patří“ "Z listiny papežsk vydanéB bally. y é otom — 5
| — vyjímáme ta slova:

Prohlašujeme,še bl. Jan Nepomucký
svatý a mosi svaté vpočtěn jost, jakož
my jej skutočně tímto vsoznam ovatých
kladome.

Z jiného stu © kanonisaci sv.
Jasa s Nepomoku vyjímáme tato slova:

Jeho svatost šivote, mučenlcká
smrt, příčina mučenícké smrti a sá
sraky úplně jsou zjištěny.

A tyhle dvě věty —avšak jem tyhle dvě
jsou, které důsledně mynlící katolik

Poohybaoet bráti nemůže. Neobotcírkev jeho — tou jediné
proto zřízena a proto

š k vd všech. blndá,hlásal,enskou pravdu udá
kdyš byvyřkla, že můšemea máme někohoctíti

byjím
nešil.

v paměti podržeti dlužno, že
blásánínáboženské

kterájest
aby

o Životopise, kterému se
| vypravování o ži

| 8 některého svatého. kteréž nepovídá jen to,se přísně vědecky dějepinem dokázati dá, nýbrž

Ví liduodvěkůpotomstvadochované, čili

pravdivé, ale jak pravíme, nelse bo ji

(ve mnými svědectvímidějin dokázati;

geody“ K. p.: O Janu hřusovi se praví, když již
byl ne hrazici, de babička jakás přinesla též ně
kolik polínekk jeho upálení, a še Hus vida to
řekl: Svatásprostnosti.

To není dějepisně zjištěno, je to „legenda“.
Ale kdo jsa při zdravém rozumu řekne, še všecek
životopis Husův jest jen legendou, a že Hus
vůbec, kdo ví, jestli jakýbyl, čili že máme „Husa
jen legendárního“ ? Nuže! A Jana Nepomuckého
nazval jeden ovanjelický kazatel ve svém Časo
pise „legendárním Janem“, a po něm to povídají
i jiní. Některá udání, přípouštíme, že jsou legen

dární, ale ne celý Jan, o němž dějepisnýmů aži přísašnými doklady jest jisto, že žil, že u 8v.
Víta pobřben jest, že na hrobě jeho ležel kámen
s nápisem Joannes Pomuk, že utopen byl z roz
kazu krále Václava IV. pro tajemství zpovědní,
že jeho jazyk při otevření jeho hrobu dne 16.
dubna 1719 neporušený byl nalezen a pak dne
97. ledna 1725 barvu změnil a se rozevřel. To
není legenda, to jsou přesné a přísežné dějepisné
doklady. — A tudíž takováto smělá tvrzení avan
jelických listů neškodí nikterak církvi katolické,
nýbrž věhlasu jistých pánů, jichž povrchnosti ve
věci důležitosti takové se divíme.

Co pak se týká volných dějepisných rozho
vorů o širším šivotopise Jana « Nepomuku,jest

zapotřebí, abykazdy vzdělaný , jemaš napravdě záleží, následující věci poznal.
Celé nedorozumění, které o životopise Jana

s Nepomaku vypuklo, zavinil hlavně kronikář
ek, o němě se ví, še i v mnohých jiných vě

nove a nesoudnýmdějepiscemjest.| totiš v některých kmihách dějepisných,

že Jsa s Nepomuku byl utopoa r. 1393 a v jiných,žesetakstaloroku1883.Nevědasistímrady
udělal z jedmobo Jana Nep. dva, a to: Svatého
pro spověď roku 1883 utopeného, a generál
ního vikáře arcibiekupova, pro opata
kladrubského r. 1808 rovněš utopeného.

Abychomsi důvěručtenářů svýchtímvíce
získali, nesatsjíme jim v té věci ničeho. Z Prahy
byl do Říma k svatořečení poslán životopis Jana
x Nepomuku dle nesoudného Hájka, a tak se
stalo, -šg j v životopice, jenž po vyhlášení za

"v Římě byl vydán, udává se rok 1383.
pak zcela otevřeně ještě jednu

věc./ PM ení za Svatého jest vídy s roz
kaku pspežova ustanoven jeden učenýa svě

| který má úlohu, co může nejvíce
odporovati tomu se svatého vyhlášení
I must tento „Ojdpůrce“vyhledávati, kde jen může
mámitkyproti6 vatosti života toho, kdo za
svatého vyhlášen býti má, i vůbec proti zázra
kům, jež se na potvrzení jeho svatosti uvádějí.

Nuže při soudním vyšetřování svatosti ši
vota Jana z Nepomuku, činil „Odpůrce“ námitku
i proti němu, že byl kanovníkem u sv. Víta i na
Vyšehradě, což by snad o zištnosti jeho svědčilo.

Nyní by p hlubších dějepisnýchtato námitka bylavyvrácena následovně: Jan
s Nepomuku byl ma konec svého tivota kano,
vaíkem vy : Nelze však dnes dokázati
zdali skutečným se všemi příjmy kanovníků tob
dejších,čímžzištťnost dokásána není. Při
konci svého života byl však pro velikou rossáhlost
diecése pražské, celé Čechy obsahující, a tudíž
v arcijáhenství rozdělené, učiněn arcijáhnem Za

jehož úkolem bylo na místě arcibisku
pově konati visitace v kraji tom. Arcijáhnové —
tudiž i Jan z Nepomuku—asídleliv Prazepři
arcibiskupovi a odtud j do okresů svých.
Aa kuPámtoúředvýštra,býval spolu čest
nými kanovníky u sv. Víta, a sv. Jan s Nepo
muku byl krom toho generálním vikářem arcibi
skupovým, což jest opět úřadem bezplatným

aš po dnešní den. í
Tím by se byla tedy námitka „Odpůrcova“

o zištnosti aČ ovšem zázračným zacho
váním jazyka jeho tím jistěji jest vyvrácena.

Ale „Odpůrcovi“ bylo tenkrát odpověděno,
že tato námitka nemůže se týkati Jana z Nepo
muku, jenž roku 1883 utopen byl.

Co pakale z toho věcho následuječi raději
nenásleduje? :

Ztoho nenásleduje,že za svatéhovyhlášen
byl, kdo ani nežil, nebo vůbec, že je tu pod
statná mýlka v osobě.

Za svatého byl přes to vše vyhlášen ten
Jan s Nepomaku, který pohřben byl u av.
Víta tam, kde na hrobě jeho ležel kámen 8 ná
pisem Joannes Pomuk: ten Jan z Nepomuku, jejž
lid právě na tom brobě ctil; ten Jan z Nepo
muku, jehož jazyk v tom brobě přes tři sta let
neporušeným zůstal a nalezen byl.

Tak rozpadá se v nivec i tato námitka.
Mýlkav tom smyslu, že by byl za svatého

vyhlášen, kdo ani nebyl, se nestala. Kdo měl
kosti a jazyk ten přece byl.

Mýlka nestala se ani v tom smyslu, že jiná
— než ta svatá osobnost —za svatého vyhlášena
byla. Ta osobnost, které ty kosti a ten ja
sy k náležely ta byla za svatého vyhlášena a,
žádná jiná.

Jen životopis, zvláště, co se týká roku smrti,
nebyl úplně sprárným. Ale životopis nevydává

církevza nezvratný článek víry, a ovobjm jehoopravu. Právě za nynějšího papeže Lva . byly
vydáný opravy životopisů některých svatých.

Kdo jest dobré vůle, ten vidí: Jan Nepo
mucký — pro tajemství spovědní jako svatý mu

čeník od pradávnastěný a sice na tom známémhrobě ctěný, žil — a zachováním jeho jazyka v ne
osti způsobem zajisté nadpřirozeným od

semóho Boha za svatého mučeníka pro ta
Jemetví zpovědní vyhlášen jest. | (Pokračování“.

Exkurse hospodářského spolku
pro Hradec Králové a okolí.

Odborná ká četba a poučné odborné
nášky, spojené s poučnými výlety na místa v tom

keerém hospodářském odvětví pokročilá, šíří nejlépe
vzdělání a zkušenosti. Porovnáním růz

ných hospodařských zařízení a vymožeností na místě



parní mlékárnyve Vysočanechměla přispětik povzne
sení dosud tak volice sanedbaněha českého mlékaření
a sýraření, výlet do pomologického ústavu v Troji a

avooaloknía vinaké ba- na K výstávaíh českéhoovoeni a vinařství. va trhu výstavního v Prase

méla |sa úl seendznitíúčastníky sxkurse a novýmipokroky v oboru hospodářskéhostrojnictví a by,
akož i svelebeníchovu domácího zvířectva všeho u.

účel měl výlet, na ahřiněňovenský velkostatek, který
se zabývá intensivním, ratiosálním m. Sta
dané počasí a deště panujícíbyly síce pořádání výletu
velice na úkor — ství bylo by sa po
hody patrně daleko četnějším bývalo — micméně po
čítati můžeme výlet za sdažilý. Hlavní jeho účel —

učení — dosažen a s tím mohou býti účastníci,
teří nepohodě časové hrdinsky vzdorovali, úplně spo

kojezi. a.
K exkursi h ého spolku Hradec

Králové a okolí přihlásilo se na 100 účast S ohlá
šeným vlakem v sobotu o 7. hodině ráno jelo však
pouze něco přes sedmdesát účastníků. Ostatní odebrali

k: Prahy buď dřívějším nebo pozdějším vlakem.jstně se súčastnila výletujmenovité hospodyňská
škola ve Stěšerách, 30chovanekspaní řiditelkou
Marii Trachtovou, alečnou učitelkou M. Cvetle
rovou a al. JosefinouC hmelíkovou,..s s předse
dou kuratoria panem statkářem Josefem Loučným
Se Říbska, dále ředitel rolnické školy v Kuklenách
pan Můller s několika chovaaci, pak předsedaho

s ého spolku pan MUDr. Reic srá vrchníbní lékař v Předměřicích, jednátel pan Skvrna
z Čistovsí a celá řada pánů rolníků s okolí Hradce
Králové. Kdož sami nemohli, poslali na poučný výlet

ň své dospělé syny. Obloha bylasice zakabonéna,
místy ovala i deštyvá plískanice, ale za živého a

zábavného rozhovoru uháněl vlak k Vysočanům, Cho
vanky hospodyňské školy zapěly cestou mnohou krásnou

ní píseň. Těšily sepořád, še sluníčko se na mě
usměje, ale proto nestratily mysl, když za deště ve
V z vlaku vystoupily a v blátě s ostatními

Kraše "rej ubíral . k p jní mlékárněpana reye. oucí české hospod , jimš
touhu po vědění a poučení byloviděti naočich a mad
choťna sladkousmetánkua podmáslína jazyku,krá
čely vesele k prvnímu cíli našeho výletu. —

V parní mlékárně:
Laskavostí majitele velkostatku vysočsmského

pana Bedřicha rytíře Freyo z Freyenfelsů,
tomka staročeské rodiny, který vlastním přičiněním

člal se velikých úspěchů na poli národohospodář
ském, dostalo se všem výletníkům s Hradecka přístupu

venstvo ského spolku a ředitelstvo obou ho
spodářských škol, pan správec, chemik a ostatní

uftemníci pak. ve skupinách prohlédli sl celývod yslový. Mlékárna byla r. 1889 ve velmi
s rozsahu saložena, avšak -odbyt její stále
stoupal a tak se musila r. 1896—96 mlékárna
přestavět a snova sřídit. Dnes jest vlastní budova
mlékárny 81 metrů dlouhá a 34 m. hlůboká, má
1834 čtver. m. zastavené plochy, do čehož ovšem:
nejsou stáje a dílny zahrnuty. Mlékárnazaměstnává
146 osob a na 24 vozech obstarává se rozvášení mléka,

hlavně do Prahy. vet .aši pozornost upoutá především kotelna, ve
kteréž 2 kombinováné kotle (rourový systém Corawal)

s topící plochou 20 čtver. m. vyvozujípotřebnoupárupro veškeré stroje, sterilisování, pastenrisování, čištění
a vytápění. Ve vedlejší místnosti stojí zimostroje
systém Fr. Windhausen) s účinností 33.500 kalorií za
odinu, jimiš chladí se pomocí kyseliny uhličité voda

i sklepy a které pohybovány jsou parním strojem ©
24 koňských ailách, nacházejícím se v téže místnosti.

Zimotvorné stroje i v největších parnech umož
ňují, še koneumentům, může se dodávatí smetana a
mléko se sdravotního stamoviska úplně bezvadně
zachované; výhoda to v zájmu poživatelů neooenitelná,
ešto požití i jen slabě nakyslého mléka v parném
étě mívá v zápětí žaludeční katarh aprůjem, svláště

u dítek a nemocných.
V přiléhající místnosti skládá se veškeré mléko,

které buďto povozy nebo drahou s blíska i z daleka
se dováží a sice buďtoz vlastních (freyovskýchdvorů)
nebo ze 44 jiných velkostatoů. Mlékárnavysýlá na
př. kašdodenně večer ke Králové Hradci vlastní svůj

vaon na mléko, dodávát jí zejména veškeré své mlékovelkostatek dobřenický. Rolnícis okolí vozí mléko
své sami do mlékárny.

Po důkladném prohlédnutí, zda mléko je čisté
a čerstvé, a když vzaty byly skoušky na obsah tuku,
vylévá se mléko do velkých kovových nádršek (reser
voirů) a odtud se žene v rourách nahora do centri
fagálních strojů v místnosti vedlejší.

Před ováním vede se teplémléko dvěma

pastenriseury s Lawrencsovým chladičem, ješ sloužíŠ co přehřívačečástečně ku arisování mléka
pro přídad nebespečí cholery a jiných epidemických
nemocí, ješ saviňují v mléku rychle se vyvinující a
množící bacily,které musí parou a chlazením (65—67
stupňů) zničit.

Za dvou seurů Lawrencových chladičů

vede se pak mléko do 4 velkých dánských pentrifogod firmy Burmeister a Wains, které jí tepl
mléko na smetenu a mléko sbírané. Takováto jediná
dánská odstředivka stačí, pří pohybu 2800 otáček za
jednu minutu odděliti (odametaniti) 1000 litrů mléka
za hodinu. Mléko i .emetana jsou při tom alaďounké.
Ze strojů odstředivých odvádí se mléko sbírané a
ametana svlášť do chladičů, k vůli udršoní vo stavu
sladkém. Třetí největší chladič, s plochou 16:6 čtver.
metrůsloužíku ochlazováníonohomléka,ješ mábýti
co mléko teplé prodáno.

- Mléko toto chladí se matak níský stupeň keplotyže musí absolutně zůstatí sladké a čerstvé. V této

úředníkadětské mléko dle methadg„ dvě hodinky.Posiladníze duchui valí-al

profteforadr.Gártnera. “ |zakrátko výst vdní dolně —vdéšti, "Vpernínelékárněsemůškomotana-dle potřeby| s“ blátějte skamiíci'elelirickétramvajev Lébl, odkudé
„a -vůle udělašihustší neb: řidší. Parní, . Wy. za-to.ce-destaly doPraky.Btěderské
VýBO výváhí ma př.$ytodrahy: smotenu | se. ubitovalyv „Záštity“ v. Lasarské ulici,
'šlehačku (1litr 00 vá ze90kr.) smetonuaL |. jimpe „noceha pámi
| druhu (1litr se 40 ke.)omotaneIL.drehu 6 p vy | v „nebu Ně24 kr.) a smotanu IL drghu (1 Jjtr se 30 kr.). „pániprohlédli si jedkě v sobotu odpoledne bo
Mléko teplé se prodává 1litr za [8-Jer., mléko trá, hospodyňky pak cí y semeké
ubírané (k vaření a pro. 0) 1lite sa-8 kz. a| museum a památností 2: :
konečně profesora dr. Gářipora děteké. mléko |" -Velmi příjemnýpobyt připravil botalier p., Va

půl litěu vá so ze 1Ukz. , cek, rodákpi , svým vdol vel
M o smetane prodávají 9e =mlékfmy buď <hiénasále Měšťanskébesedy, všeck G2v plombovaných láhvích anebo pro větší le f-lamtaě vkusnými. i. 9 sobota vole ýval

vámíky, restaurateury) v baškách plechových. | letiš adí prměskéhoHlaholu svou
herevyššícenyametany)mlékačinípornílékárnu| dezftiletoujubilejníalavnosťa přijal 6

výnosnou, avšak tato ytne také nejlepší zboží. | výletníky za své hosty připraviv jim vakutku umě

Protože se v mlékárně pracnje bezpro
n F* nadojeníješté teplé ml (denně 160
hekto čili 16-tisíc litrů), tedy smetanaje. úplněsladká a neobyčejně jemné chuti, jaké nemožno nikdy
„dle obyřejných způsobů oddělování ametamy docíliti
Závody mléčné bes strojního zařízení nabývají aměldzí
tím, že nechávají teplé mléko ve sklepě 86—48 hodin
státi, následkem čebož se vyloučí. ve vrchní vrutvě
kuličky tukové u větším množství, tvoříce tu ametanu.

Průbě toho času rozmnožují se ale v mléce
kvasničné houby abakterie, které vměmnalesají
velihe příznivou půda pro svůj vývoj, ale přitom
tom mají velice neblahý vliv na jebochut, vůni,
trvanlivost, jakož i na zdraví lidské.

"V našíchdomácnostechseobyčejněmálo:přihlíší
na citlivé vlastnosti potravinjako jsou mléko, ametana
a máslo. Jen v osti 00
mléko a smetana — pokud se totiš ihned nenpetřebí —
jak je obdržíme, ihned na 68—-70stupňůohřátí a
na místěco možnáchladnéma nesa jírím

vati. [tehdy, kdyš mléko neb smetanu hned upotřebíme,.doporučajesezahřátijeaškudanémustapníajest
tak ©zvané svaření mléka zcela savrhnouti. poněvádě

účinkuje nepříznivě na chuť a je příčinou, de tteří te
na smetané mnohým tak protivnýškraloup.

Stačí úplnějeden „ abychom se přesvědčili.
še mléko nebo smetana sahřáty na 65—70 stapšů
mnohem. lahodněji chutmejí, neš kdyš .jeou svařeny,
čili krátce: svaření mléka a smetany jept procedura,
která jemaújmu lahodnéchuti. o.

ině meměně závažná okolnost, která v maších

domácnostech málo kdy "dochází půvšímnutí, jest,abychóm'na mléko a úmetanu y totéž nádobí
používali a nikoliv jiného, v kterém unad před tím
nejrosmanitější pokrmy.byly vařeny, byť i ce dalo
Očekávati, že tomuto i nějlepší vy
mytí a . Naše babičky nenějly más
k vůli sdokonalení ohebnostijasyka jako maličké děti
rychle za sebou opakovat: „Matičko,dejte mj mlíčka,
do toho nejvymývanějšíhobrničkal“ ——

Než vratme se smetaně, která jest určená k
výrobě másla. Tato se po odstředéní
(nádrice) ledovévodyastlouká se pak pomocí
parostzojeve dvou velkýchholštýnských másel

nicích, s pichépojme každé1 a půl hektolitračili150litrů mléka. j mléko rychle tlače a brzy vi
děti tukové kuličky velikosti hořčičnéhosemínka, pak
prosa a za malé půl hodinky je máslo stlučeno. Z
máselníce vyndá se máslo a upravuje se Hnětením a
pradím v ledového vodě na mačkacímstroji, čímž 60
úplně sbaví podmáslí. Na mačkacímstroji jedna děl

mice stále máslo seškrabuje a shrnuje, aby je roj
tímvíce prohaětl. Jesnc AE nící
odvašuje se máslo (čtvrt, půl ne)jinou dělnící aopět jiná dělnice, formuje je pomocí malýchdřevěných

lopatek (deštiček, prkýnek) ve tvar obdélnýSeparacený,takšerace přitemzaměstnanýchosobvůbecna
dádný způsob nepřijdou s máslem ve styk. Opět jiné

ukládají "pakdodělnicenatomáslobalídopapíra
'bedníček pro vývos určených.

Tato výroba másla zajímala nejvíce budoucí
hospodyňky sestěšerakého Nústava a všechny okusily
ovšem též „:Toto bylo úplně sladké, jako shí
rané mléko a chutnalo damám výtečně; podmáslí s
obyčejných máselnic, pochásející ze staré smetany, má
ovšem chuť přitrpkou. .

Ve všech místnostech mlékárny udržuje 00 ta
největšíčistota. V místnostech splachovacích,
které jsou vedle místnosti ku výrobě másla čistí se
láhve, plechové baňky a konvice ve velké nádržce a
síce z horkou vodou sodnatou a peak čistou vo
doů studenou, láhve přeplachují se mimo to ještě na
svláštním přístroji stadničnou vodou, kdešto plechové

baňky vypařojí se me parou, aby 80 lo posůstávání částek | kysajících.

Z této místnosti vystoupíme po malých echůdkách do sýsárny, kdež se déláze sbýlého sbíranéhomlékav 5 velkýchměděnýchkotlíchs obsahem6.000
litrů tvaroh. Sbírané mléko zahřívá se pomocí
v kotlích, aš se sresí a takto připravený tvaroh li

je se v plechovýchoylindrech a vá 60 za oby
čejné tržní ceny (183—16kr. za kilo.)

Vedle výrárny nalésají se 4 sklepy prostramné,
v mich 6e úkládá veškoré mléko asmetana předros
vášením aplní do láhví abaaěk.Tytoaklepy mohoa
býti rour ledovou vodou naplněných schlaseny
ná na 6 stapňů Celsia.

V parní mlékárně pana rytíře Freye opatřili

účastníci výloha opravdu mnohopoučného a proto pořadatelá výletu, pp. Már. Reichert, A. Můl
ler, p. Loučný, Skvrna, Morávok, Červinka,

pení eeovépoho nE jabohráské škole panu i Froyovi a m

dŘedatkům za přelaska vou jejich ochotu a vysvětlení
veškeré výroby srdečně ovali. Pam rytíř Frey
dal mezi všechny účastníky rozdali illustrované pom
čeníoseřízenísvéparní mlékárny,které budezajisté

všem kům výleta milou tkou.
koda, še následkem stálého dešté avelkého

bláta nebylo nám možno prohlídnouti si závod vinář.
ský rytířeFreyesFreyenfesua pakpomolo
gický ústav v ji.

lečný oběd v hotelu pera Mareše ve Vy

leckým přednesem několika mužských sborů, a solo
vých písni vzácný požitek. Jmánem účastníku výletu

za tuto- M pb.
dr. Reichert, Skvrna a ředitelMůller. Pojá

Beodpočinaí.kdežto pění wenřktatkýa do diněodpočinek,kdežto'pánise přátě aš do konce
bavili s y Pražany a jejích dámami. Paní Homo

i Béťaneká«j. saslahují zvláštní dík:

Na výstavě. v Prase.
V neděli ráno se sluničkona stověžatou ma

tičku Prabu poučkud pousmálo, ale nechtělo se
"nijak rozé Po 8, hodiné ranní sešli se účast
nici exkurse před výstavištém hospodářského vý
stavního trhu a brzy na to dostavily se též cho
vaky bospodyňské, školyse svými učitelkachi.

"Někteří členové prohlédli si v neděli ráno těž
"pomologický ústav vblízké Troji. Pražský všto
“becnýtrh hospodářšký, časem se mělstáti jskýmai
hospodářským střediskem asi jako trh vrátislávský

'a štutiartský, na Kterémby každý mohl sléďovati
vývoj a pokrok v moderních. vymoženostechprů
fyslu a zeinědělské techniky a jé pro hospodář

ství využitkovati, Cíle tohoto dosáhla Ustřední
ospodářská společnosť již pýní, neboť vštobecný
třb. hospodářský pro království české stál se do

dříve z našich výrobcůjvábiti se dáj na výstavní
trh vídeňský,špatněsám pochodila nuříkal,4e
nenalezl tam tobo porožumění, které u pokroči

lého a úvědonělého,rolnictvanL zes a' žexeVídni ničeho neprodal. Naší výrobě zejména, co
ae tkoe, výroby hospodářskýchstrojů, lbdjí ui
alespoň, že i letos pochodilidobřea mnoho svých

výtečných „drobků prospěšně odbyli. O. výstavěhosp. „strójů, dobytka atd. zmíníme se příště.

1 Uhákěvoncm:

pondělního výletu. Vrchní epráva knídecího Liechten
steinskéhopanství vyšla našim výletníků s voškerot
ochotouvstříc a rada p. Pos Bóhm-se
vzácnouobětavostí snažilce našímvýlotníkům oxkursí

v pondělí dne 17. května = nádraší císaře Františka
sedmou hodinu ranní. Vlak jel

úrodnoa, bohatou krajinou a skýté tadiš hospodáři
přílešitost prohlédnouti si důkladně stav oseni. Za

hodinky octl: se výletnící v Uhřiněvsí. Na nádraší

nb ené kontrolor Františekjménem správy ostatku.
dvoře výletníkům s Hradecka, í
školy v Kuklenách ahospodyňské školy ve Stěžerách
kmimšse též někteřípp. akademicisHradeckapři

jili kdisposici 24 kočárů. Pan kontrolor Půrkrábek,

Boepodářnkýjedn příručí a pan Alfred Procházka,majitel a hostince v Uhřiňovsídělali výletníkům
ochotné cioerony. Na panství uhřinoveském provosuje

se. intensivní a přihlíží se především
k tomu, aby dle možností vynáselo. Bole jsou půdy

l hledíc k nynějšímu nepříznivému počasí
dobrýo orněš laka jsou upravena, nečetné otráné
proměněny jsou v třešňové a višňové sady, cesty
v polích lemují pěkné vzrostlá ovocná stromořadí.

Prvním cílem výletníků byl dvůr Křenice, který
má 848 jiter orné půdy a luk v režii. Ve dvoře pě
stají se kří ijbernsko „ Ve dvoře jsou 3

ě býci, 58krav dojnic ve váze 700aš
750 kilo, 70 k je sde jalovin a telat. Talo 00
nechají u matky 6, mojvýše 5 neděl, jsca dobře vy
vinutá, pak se sačínají krmit drotem,ječnýmiplovamí
ařezankou.Dobytekjestvesměsvelmipěknýmaterial,
daleko lepší než-li bylo lze viděti na kém
trhu. Obdiv výletníkůbudila tříletá jalovice, kteráváží9metráků.Krávysehodívýtečněnašíra
vyzaamenárají00 značnou dojivostí; důvajít v čas
největší dojivosti 15až 18 ne mléka denně. Zejména
některé jeou výtečné dojnice. Zajímavo také jest, $o
veškerá prácena polích déje se parou, jmenovité
orání. Píceatd. vosí se kravami, které jsou tedy

. yanopené í alikými přednostmi. Na droře00 tedy vysn jí veli . Na
A leranet výlstníkh sáruj, smédánýdo pohybu

lokomobilou o 10. koňských silách. Láme

s lomuna šatr silničníaje 15až 20lidí k obalusesešotruie až 25 kostkových metráků.
. Ze dvora Křenicejeli výletnícikrásnou krajinou

chutna!všem.Při zábavnémrozhovoru,ve
místnosti připravujese také poddosoremzvlášťktomu selé klavirní hudbě © dobrém pívečku mplyauly hravě

farní osada Slušťovice do dvora Sibřína, kde ss
Sovají s býci, 116krav, pak jvoli, jalovice a telete



(56 nyní dojí 500 litrů mléka)
ai édli výletnicímlekárnu. (dásv

jímavý jest úhrna odek dojení v
daech. Mdejnicdo postapaě: 3r0, no, 811,

312, 812, 800, 817, 320, Bx4, 525, S83, 830, 232 litrů

mléka. Přibývánímplen přibývá dajivosti. Poslední
den Hadojeno bylo 181 litsá „ 100 litrů vpolednea 05litrů večer.

-Výsledek výleta uspokojil naše hospodáře úplně.

Ten boroval probýčka jsdnobo, tempro onoho.Dámynesůstalyvpřáníchsvýchovšem . Tabycd
byla osu, ta mejinou kravi Nej j

si ovésmpřála všecko:všeckyty
býčky, jalůvky a kravičky a k tomu celý dvůr. Nu,
tak špatné gnsto by ta nebylo. Až costy snaživé

dorietající hospodrěky | Viděly tolik plemen, pozorně
poslo yo polika různých.přednostech toho mebomcho — ateď k tomá v dojmy s výstavy —
coš potom diva, sda-li v živémsnu po jejich návratu
ee jim můkteré to telštko, o,k o a kůřátko
přesné dle odrad rostříděné v. nauce o plemenité me

apeo Na exkuma všakb posorovacítalentnestratily, vědyť . koakurenti. s roinioke
v Kuklenáahměli rovaěězk užila a stavěti svéoč.

Po čas vyokáaky: Ba pemstvío na
počesí překrásnéa na saravém, svěžímvzduchu páni
výletníci důkladně vyhladověli. Tím -více jim pak
chutnal oběd,
Machorskývoakoloveé tatkále pams Alíča Pro:

který se svou epanilomyslnou chotí zvláště
psokanovalvšemoánou

ve svémdomé.
"Pan kontrolor FrantišekPurkrábek,sástu

pena bespodářekého Ferdinanda Běhma,
sa ové zásluhy oner hočpodářskývyznamonáh

FrantiškaJoesfa | abylrytířským řádemcísaře
olsosamskýmiřády, dělal též při obědě
milého„společníkaa mnalcnžílai dík věsek-plnoun lio“
Čas jménem výletníků a h kého spolku dě

koral al. apřávěvelkostatku U ovsskéhop. radovi:Bohmovi s zástupci. jeho panu kontrelorovi Parkrábe
kovi, as "4 alaakavou ochota, kteroaozon če n padfnla
přovolsl, bylo hlučné a živě opakováno. Čacká píseň:
sŽivio! Mnogajaljeta I“ tlumél anejlépe city všech

Pankomtrolor Fr. Půskrábekskromně. oůmítal

jtkde© i, ODade spatřili. to vyslovil své potěc© a
Šazízad takčetacuamiloa těvoua připil Na

„Zivjo a mnogaja ljeta“
ranou.

Choranky. stěderskéškoly. zapěly sdařilo

pap ira pěnípáánášsprát na an a
přípitek statkáři p. Alfredovi Procháskovi a jeho
ghoti, za veškerou odhotu a redaktor Fr. Štáblpřipíl

všem, kdož se o zdar hosp. výletu AL ď
velkostatku a pánům a damám z Ubřiňovai.

Vnejlepší náladě ubírali se pak výletníci v
průvodu p. kontrolora Fr. Půrkrábka k nádraší, vydavše
správě velkostatku a panu kontrolorovi opětný dík
za veškerou posornost a ochotu. O 2 a čtvrt hodiny

největší čas, neboť s těží unikly pradkému lijáku do
Prahy. Po třičtvrtě na 6 hod. odp. nastoupila většina
výletníků zpáteční cestu k Hradci Králové, plnějsouc

uspokojenahas blade Skončenícr kterýbohdá

Politický přehled.

BYsešel se vpondělí, abyzapočal jednání oadrese.
Ačkoli na pravici usneseno, še její členové výboru
jednání co nejméně mají se súčastniti, aby rokování
zbytečně se neprodlužovalo, nemožno přece dnes ur
čiti, kdy jednání bude provedeno. -Na levici bude
totiž provedena 'obetrakos Ale věečřř pravidel až do
nejzazšíkrajnosti.Nejenliberální velkostatkáři,.
nýbrši němečtí pokrokáři podalisvé zvláštní|
návrhy adres, ve kteréšto příčiněi antisemité je
jích příkladunásledovali, podavše posl. Scheich o
rem též ovůj extranávrh; o všech těchto návrzích
bude se svláště jednati. Pří povšechném rokování
uchopí se všichni členové opošice alova a budou mla
víti aš do semdlení. Tím již rokováníse protáhne.
Alepravá 'obstrukce sapočae a provede 00 teprv při

všichni m uviti a dodatečné opravné návrhy činiti.
jiš ma 3200 takových mávrhů je připra

Za takových okolností nemošnoani čvrditi, že
vo

souhlasís rosšířenímpit“ srl semía přikásánímobecného čkolatví shémům. dr. Kramář pravil,
še nynější oposice podkopává parlament; Mla

dočeší dělali sice obstrukci, ale ta bylaodůvodBéna, poněvadů jim byla odmímána s ova.
Nyní věak je předseda sněmovny nestranný. Adresa
neobsahuje p pravice, nýbrá výsledníci spo

lešných požadavků všech klubů jejich, AAludočeší sejí nadále přistátnímprávu, jako adnímprin
pi politiky rr p dovosujedálenutnost
rozšíření samosprávy. Co se týče poměru našeho k vládě,
pravil dr. Kramář, musím dáti průchodpřesvědčení,
že to není namířeno proti u německému,uklá
dá-li se úředníkům vsemích českých, aby uměli také
česky. Uznávám, še vláda vydáním vačízení jasyko

vého dala průchod právu a epravedinovtí Pak mluvili poslanci dr. Baernreither a Berner, socia
lista. Baron Dipauli pověděl ústavákům, že dle čl.
11. státních zákl. sákoaů jenom university do
kompetence říšaké rady. Pohledně obecného školství a

ch škol má rada stanoviti pouze sákladní
. rysy dotýčných zákonů. Dále poukazoval řečník k tomu,
še se ministr Hasner sám vyslovil v debatě o nynějším
školním zákonu, še od konfesionálního stanoviska ve
školství upustiti nelze jiš s obledů didaktických a pe
dagogických. Baron Dipanli uvedl! vedle toho, še uči
telstvo z velké části vrhá se socialistům v náruč a

-že tudíš třeba prohloabiti nábošensko-mravní pojímání
života veřejnáho.Princ Sohwarsenberg hájil roz
hodně požadavek rozšíření autonomie a po k
tomu, še velkostatkáři konservativní vády tuto zásadu
pojímali do svého programu a do svých právních

ohražení, po kterým vstoupil na půdu é rady.Bovnéš tak- i všdy plné provedení rovnoprávnosti
národní. Tyto dva požadavky nalézají také vždy vý
rasu ve výkladu o českém státním právu. Zejména
kulturní a materiální záležitostí by se měly vrátiti
kompetenci sněmů. Posl. dr. Kramář bájil nejprvr
požadavek rozšíření autonomie a prohlásil, že strana
jeho při českém státním právu setrvá. Zejímavo jest,
že dr. Kramář jmeném své strany prohlásil, še úplně
souhlasí s vedením sahraniční politiky, a še považuje
trojspolekza jednu se sáruk zachování míra od té
doby, co nastalo sblíšení mezi Potrohradem a Vídní.
Dr. Kramář uznával také smahu vlády v příčině pro
vedení rovnoprávnosti, kterouš osvědčila je

kových nařísení a šádal jejich loyální provedení,
ale ovýnosu ministra spravedlnosti, kterým se platnost

nařísení jasykových ve vnitřní slažbě obmezuje, se
dr. Kramář nezmínil ami na jeho odvolání nenalehal.
Velmi zajímavé byla řeč dra. ryt. Madeyského,
který vedi důkas, še k rozšíření autonomie a zemského
sákonodárství, jakož i ku přenechání školství obecného
kompetenci sněmů není třeba ústavu změniti, nýbrá
jenomji správněvykládati.Dr. Sch ůcker ožil
návrh německ ové. Vestředu hájil
stkvěle práva národa českého dr. Herold a horlivě
se přimlouvals rytířemJendřejovičem sa ochválení

většiny. — Pravice drží pevněpohromadě,
em čeboá vláda, ba Gantech i Gleispachpovolují,

Z říšské rady. Vpondělníschůziposlanecké
aměĚmova a levice co nejdivočeji v obetruk
ci. Na u bylo první čtení předlohy

ch so Než přišlo se k dennímu po

Hába,p 'přednesla celá řada levičáků a socialistů stí
žnosti nad jednáním y dr. Katrheina jakoš
i předsedů výborů sněmovních. Především stěšoval ai

socialista Resel, r fy konciposlední ochůseměmovny přes to, še il 20 ovu, předseda schůsi
zakončil « se síně zasedacíodešel. Řečník prohlásil,
že si jeho strana nedá líbiti, aby předsedajednoduše
utekl. Sociální domokrat Deszinský pravil, še v celé
Haliči je velké rosčílení a znepokojení nad prohlašo
váním tájnosti jednání výboru legitimačníhu. Žádá

a navrhuje, aby hlasovalo se dle jmen o tom,
nemají-li býti jednání tohoto výboru veřejnými. Na
cionál baron Hofmann- Welenhof navrhl, bydenní
pořádek byl změněn a aby 60 pokračovalo ve pro
jednávání podaných pilných návrhů. — Posl. Kaiser
navrhl hlasování dle jmen o tomto návrhu. Dříve
však než došlo k.tomutu hlasování,sádal Schonerer
sa desftiminatovou přestávku „k rozmyšlení“ poslanců.
Návrh ten přijata teprv po této přestávce provedeno
hlasování dlejmen. Návrh samítnut. — | Poslanec
Kůhnmann podal pilný návrh Němců proti morav
skému jasykovému nařízení. Pilný návrhpo přestávce
10 minutové přihlasování dle jmen samítnat. Když
dal ne top dr. Kathrein na denní pořádek
první čtení poplatkového zákona, jenž souvisí s ci
vilním řádem, tloukli levičáci, nacionálové a prušáčtí
Schonerovci na stoly. Mesi poslanci pravice a levice
(s níá dršeli téš socialisté) povstala prudká hádka,
hřmot a povyk. Poslanec Peoschka sa Litomyšlsko
vyhrožoval pěstmi, Perselt, kterému udělenoslovo
žádal, aby ee hlasovalo o jeho návrhu dle jmen a

láteřil proti pravici.Dostal důtku a odňato mu slovo.
Když měl mluvitliberecký dr. Schůcker, láteřili
jeho přátelé dvě hodiny a zároveň se socialisty
nedaly mu mluvit.Tento po celý ten čas stál ausmí
val se. MístopředsedaAbrahamovic dovolil mu
sednout. Poslanci Eisele (okres. soudce,a Girt
mayer (hospodský) — oba dajčnacionáli tloukli py
kýnky na své přihrádky. Výstředníci socialisti D as
zynskí a Schrammel voláni pro Hvaník pořádku.
Antisemita Wedral volal na ně dopálené: „Co pak
ta židovská škola nepřestane?“©Nacionál Forcher
volán k pořádku. Dr. Schůcker stál a jen
stál. Schónerer volal naň dobrácky: Milýdoktoře
Schůckere, jak se ti přece daří? Hlučnáveselgsť na
všech stranách, nový klukovský rámus na lovici.
Následkem toho dr. Kathrein, který marně vybísel
Sehůckra k mluvení, ukončil schůzi. Tak pracují né
mečtí a socialističtí poslanci pro blaho rakouských
národů !

Řecko-turecká válka, která 17.dubna

a Domokajakoži a

bude držetí Tboeselii ná do splacení válečné náhrady.Protože subožené o žádaných 180 milionůzaplatit
momůže, nastávají mu Dové ro . é loďstvo
by se Turecku výtečně hodilo. V Athenách místo aby

pronýřonali „křiklounskou márodní tajnou hotairii,válku vyvolala, látáří na královskou rodinu a
korunního prince, protožes nevázáným svým vojskemi
nedovedi ně silné Turky porazit a svom
armáda zničit. -| * 0.. .

Panská sněmovna jednalao trůnníadresse
ve čtvrtek. Není pochybnosti,že též ona přijme adressu
většiny. Němečtí liberálové si svou obetrukcí nesmírně
v nejvyšších krazích škodili. Dnes v pátek povolán

hr. eni k císaři do Pešti, kdež bude s Uhry zároveň
jednati o kvotě.

| Nejvyšší hofmystryní císařovny byla
jmenovánaJ. Exc.hraběnkaMarie z Harrachbů
choť vlasteneckáho hraběte Jana Hárracha. —

Zprávy diecósní. Vysoce důstojný pan
František Hampl, kan.strášce, papežskýko
moří, assesor b. konsistoře atd. jmenován Apo
štolským domácím praolátem. Veledůstojný
pán Ign. Bílek, b. konsist. rada, b. okresní vikář,
b. notář, majitel zlatého sáslužného kříše s korunoa,
děkan v Bartošovicích, jmenován papežským ko
mořím. — Vyznamenání jsou: p. Jos. Mar
čík, děkan v Chodovicích jmenován b. notářem,
p. Václ Kalaš, vik. sekretář, b. notář, farář v
Haěvčevsí,osobním děkanem — Exposito
rium canonicale obdrželi:p. Frant. Zajíček,
zám. kaplan v Cerekvicí, p. Ant. Seliger, kaplan
veStračově,p. Jan Vít, farářv Jeřicích,p. Vino.
Hyxa, farář v Kališti. V Pánu zesnul: p. Fr.
Radímský, kaplan na Veliši, $+dne 13. května.

Vyxzmamonáni. Jeho Svatost, Papež Lov
XIH ráčil nejvyšším brevem ze dne 6. května 1897
vys.důstojnéhoPána Františka Hampla, pe
pežského tajného komořího, kanovníka strážce pří
kathedrální kapitole v Hradci Králové, bisk. konsi
storníhoradua kancléřeSvýmdomácímPraelatem
nejmilostivěji jmenovati,

Místní odber Matice škol. v Hradci
Králové koná řádnos valnou hromadu dne 23. t.
m. o půl 11. hod. dop. v úřadovně sl. městské rady.
Nesejde-li se předepsaný počet členův, koná se druhá
valná bromada o bodiné 11. bez ohledu na počet
přítomných. Pořádek: 1. správa jednatelova a po
kladníkova, 8. volba nových fankcionářů, 3. volné
návrby. — Učastniti se valné hromady mají právo
všichnip. t.páni,kteřípřispívajíaspoň1sl.k úče
lům spolkovým.

Dobrovolný komitét dám, jehožpřed
sedkyní jest paní Kar. Mahrlové, pokladní paní
doktorová Marie Rybová a jednatelkou paní Vach
ková, vybral na r, 1897 člen. příspěvků zl. 16010.

' Zemský laspoktor p. Pavlíček, při
dělený ministerstva kultu a vyučování ve Vídni, me
škal v Králové Hradci koncem m. t. za příčinou in
spekce zdejší obchodní akademie, při kteréžto příle
žitosti prohlédl si též novou její budovu.

Osebmí. Vrchním gvometrem jmenován byl
pan Jan Škarvaán v Králové Hradci.

Premece. Pan MUC.Karel Komárek
z Hradce Králové byl ve středu sa doktora veškerého
lékařství na české univeraité v Praze povýšen. Panu
doktorovi posláno bylo z města našeho mnoho gratu
lačních telegramů.

Písemné mataritní skoněky započaly
Be gymnasiích a reálkách v Čechách dne 17. května.
Ústní zkoaáky budou se konati koncem Června a
počátkem července.

První sjezd českých žem zahájenbyl
v sobotu na pražské staroměstské radnici. Sešlo se
několik tisíc žen. Byly to dámy většinou starší, mezi
nimiž scházelo jen málo z vynikajících činitelek v na
šem veřejném a epolečenském životé. Jinak skládalo
se shromáždění po většině z učitelek a úřadnic. Zce
lého jednání bylo viděti, že účastníce to se sjezdem
berou celkem vážně i že jsou si vědomy významu
okamšiku. Sjezd zahájen o 9. hodině pí. Friedlinde
rorou, předsedkyní přípravného výboru. Jmenem Prahy
uvítán byl starostou iněst pražských p. Podlipným.
Sjezdu předsedala pí. Lažická Srbová. Sjezd trval dva
dny a projednány byly na něm všechny otázky a ve
řejsé poměry, v nichž ženě přikázán jest úkol ně
jaký. — Ukončen byl v neděli zvolením zvláštního
výkonného výboru, jenž postarati se má o uskutečnéní
přání a tužeb na ajezdé pronesených a projednaných.

Národní slavnost vo prospéch Ú.M.
Šk. budou pořádati místní odbory její v Hradci Krá
lové dne 4., po případě 11. července t. r. v sadech
„na Střelnici.“

Surovest. V noci na 18. t. m. poškodil nějaký
ničema 30 stromů v stromořadí vedoucím od města

kpražskému předměstí.n na stromech způsobenyn 08s n em.
S Elopásla poať. Bodra občankapaní V. «No

vodvorů jela v minulých dnech do Mostek drabou na
pouť a neumějíc německy přeslechla zmíněnou stanici
po německu vyvolanoua tak zajela chuďas až někam
na hranice, kde bylo jí sděleno, áe cíl své cesty dávno
přejela. Do Mostek se prý až třetí den, kdy
tam můlijiš po pouti a hosta nečekali.

velmí pohromy. V těchtodaech podalo
BOobcízkralovéhradeckažádostsa odepsánídanépro
Škody způsobené stálými dešti.

Prohlášen za šíloného. Zdejšíkrajský
sosddle usneseníze dno7. t. m.č. 2217prohlásil



Josefa Strýčka, magistra farmacie z Králové Hradce
sa šíleného. Opatrovníkem jmenován byl p. AL Sou
kup, prýmkař a maj. domu.kávyššíreálnáškolavNáchodě
otevřena bude 15. září t r. Ředitelem jmenován byl
professorna reálce v Karlíně, p Fr. Procházka.

Bourání moravského mostu přesOr
lieí bylo již v offertním řízení zadáno a třeba vyčkati
ještě jen schválení vys. c. k. místodržitelství. Pro
chodce bede postavena prozatímní 2 m. široká dře
věná lávka. K Novému Hradci a k Holici bude se
jesditi příště po šelesném mostě. Těžké nákladní po
vosy badoa jezditi přes Opatovice.

©chotníci královéhradočtí oshrají27.
květns „Naše furanty“ v Kolíně.

Místní odbory Ústř.Matice školské
čítají v Králové Hradci: mažský 600, damský 300
členů.

Hlavní očkování dítek dosadneočkova
ných provede městský lékař v místnosti Sokolovny
dne 28. a 29. května od 1 do 3 hodin odpoledne.

Pro $ 135. Ja: Bayer 29letý dělníkpře
padl 17letou dívku mezi Bělovsí a Náchodem. Jan
Kaška z Něm. Rybné přepadl láleté děrče v lose.
První dostal pro násilí 5 let, drubý 16 měsíců.

Loupožné přepadoní v Křičenském
lene. Dne 20. dubna 1897 se ubírala 13leté
Františka Hrnčířova z Bohárny,okresNe
chanický přes Dobřenice a Křičeň do Lan na
Pardubice; když přišla do lesa u Křičeně, byla v le
sní samotě d nevypátraným pachatelem slovy:

„Máš peníze“ přepadeno, oloupena a ztýrána. Pachatel jést asi roků starý, velky, ramenatý, má
nasrzavélý vous pod nosam, byl oděn v šosatý kabát
šedivé barvy s rostrhanými rukávy, ve vojanské ros
trhané kalboty modré barvy, nohy měl obalené v ha-.
drech ascházely muna pravé ruce prety apěst —
tedy část ruky aš do kloubu aépěstního. Je v zájmu
spravedlnosti a společnosti lidaké, by pachatel ten
byl vypátrán a čin ten bez trestu nezůstal, pročež
kašdého, kdo by o teli něco zvěděl, šádám, by
k jeho zatknutí buď sám přispěl aneb bezodkladně
u níšepsaného v úřadovně čís. 10 neb nejbližšímu

úřadu bezpečnostioznámeníačinil. C. k. státní návladnív Chrudimi. 

Ze soudní síně.
ZMičína.Předjičínskýporotnísoudpohnalre

daktora „Bydžovských Listů“ pana Pavelku žiželický
kaplan vp. Fr. Janák Žalovanéhohájil p. dr. Klouček
zdejší advokát. Pán tento, s Božího dopuštění též posla
nec, jejž však naše rolnictvoi měšťanstvodůkladně pro
hlédlo, má prapodivné ponětí octi, právu a spravedlnosti.
lento pán, jehoš badoncí český Cornelius Nepo jisté do
sbírky slavných českých Solonů, Sokratů, Aristidů, Cincin
natů a Catonu nepřijme, pravil ve své obhajovací řeči
mimo jiné, že kaplan Janák byl ma pranýř stavén ne jako
osoba — ale jako repraesentant výbojného klerikalismu.
Paa redaktor pak byl tak skromný, že jsa už žalován,
napsal do novim, še se vádycky akandalisování osob va
roval, že to o P. Janákovi tak daleko nemyslil. Opravda,
velicí to karakterové, kteří statné utíkají, když na své
cti a existenci napadený čestný člověk jest nacen dovo
lávati se proti nim pomoci soadu! Zdasli takoví chrabří
hrdinové a poctivci jsou s to národ spasiti, to zůstavu
jeme soudu každého slušného a čestného, příméhe může.
— „Bydžovské Listy“ a jejich žiželičtí dopisovateléjiš od
r. 1896 podezřívalí P: Janáka, 4e se nechová podle svého
stavu, že by o ném mohli mnohé zajímavé věci povídat,
še prý se dějí zajímavé věci uvnitř žiželické fary, kde prý
P. Janák vládne, našeptávali „že běda toma, s koho
pohoršení pochází“ atd. Na sv. Štěpánaoběsil se v Žiže
licích jakýsi Josef Jaklíček, který měl důvěrnou známost
s Siletou dívkou Kateřinou S. Známosti této rodičové
proto bránili, bylť syn jejich teprve 19letý, bohužel však
nozůstala známost tato bez následku a to snad dohnalo
nešťastnéhomladíka ) sebevraždě. Katolická církev, snažíc
se vyhladiti sebevraždy, odpírá samovrahům pohřeb. I
kdyby chtěl, nesmí knéz církevní pohřeb samovrahu uspo
řádati, neboť jednal by proti rozkazům svécírkve a svých
duchovních úřadů. Pokrokáfi žiželičtí a bydžovští nerá
hali však P. Janáka do této affairy zatáhnouti a skanda
lisovati, neboť jest jim kašdý prostředek dobrý. Napeali
feuilleton „Oběšený“, kde vytýkali kaplanovi, že půjčuje
školákům i dospělým k četbě knihy ze své koihovny a
podotkli doslovné: „Jako každou neděli, taki dnes po
sval sí některé ze svěřených oveček k sobě do kaplan
ského pokojika. Jenom že tenkráte nedospělé žačky a
modlivé babičky zaměnil materiálem přístapnějším, posval
si dvé mladá dévčata. A pln pastýřského zanícení vy
kládá jim ústy cestu ke spáse, zas ústy, varuje je před
zlým, špatným světem a ochotně jim ze své knibovny vy
hledává měco ke čtení. Ale oči jehu? Ten pohled nejistý,
těkavý, ten prozrazuje, že daše knězova má myšlénky
někde zcela jinde, že myšlenky ty nejsou daleko od té
zkašenosti svétaké.“ — Ještě více napaden byl P. Janák
ve „Sráži n C.“ dne 5. února 18v6. Stálo tam: „Žiželická
děvčata, která už teď k uvítání Brynychova di kupují
látky na bílé družičkové šaty, upozorňujeme, aby se me
ukvapily. Je otázka, mají-li Brynych a jeho spolubratří
v Kristu barvu bílou (barva nevinnosti) nejraději. Dopo
ročujeme důvěrné pozeptáničko u kaplana Janáka. Ale
hezky jedna po druhé... .*

Nadříkávání toto jest až příliš zřetelné a vikariatní
úřad právem depsal 7. února 1896. duchovní správě ši
želické: „Nebude-li se brániti, tak se vydává za vinna a
pohoršení tím dané — životem ani svatým nenapraví“.

Redaktor pan Pavelka se chlubil, že má důkasů
dost, ale když byl vyšetřován, udal, že feuilleton není
psán v Žišelicích, že tam mení výslovně jmenorám ani
kaplan, ani farář a roto še nemáani jedenami druhý
právo ho žalovati. A půjéuje kaplan kniby, o tom se
dovolával svědecsví učitelů Rašína a Donáta, Když s Ra
šínem to smutoě skončilo, upuštěno od žaloby, ale 12.
května odménily se „B. L.“ P. Janákovi ještě neu:valej
ším útokem. Psaly: „Jedna z oněch dívek (0 nichž se
svého času ve „Str. n. C.“ pealo ve fouilletěně „Oběšený“)

která P. Janáka navštěvovala, stala senedávno Šťasímou
matkoudítěte, k němužse marněhledáotec. Je vidět,
že paedagogický talent při působnosti jest
velice slabý, ale což jeho to nerošěíluje. Od s*ěhomistra
Brynychadostal pochvalnéuznázía badeteď působití
a poučovati dívky dále.“

Následkem skandálního tohoto dopisu zavedl 26.
říjnam. r.dp.farářupřítomnostítřísvédkůs nasnače
nou dívkou protokol. Dívka odala žeotcem jejího nemam
šelskéhodítěte je Josef Juklíček jenž s nešťastnélásky
se oběsil.

P. Janák hájil00 jiš vúmore,jak podotknutea
v říjnu téhož roku od pokrokářů akandalisovaná dívka
před3 svědkyrovměšpotvrdilajaksevěcmá. P, Janák
jsa stále napadán, musi) žalovati.

Slatina, obchodník v Žiželícíchneví, zda-lí P. Janák
s tou Sedláčkovou mluvil aneb s ní styk měl Potrrůil,
že feuilteton „Oběšený“ týkal se Jaklíčka, jenž měl ská
most s dcerou 8., která jak slyšel, slehla. Svědci Václav:
Hradecký a starosta Fr. Žampa neví, kdo feuilletoa
psal. Prvnější tvrdil, že ši S. vypůjčovala od P. Janáka
kníšky, drnhý prý ji viděl sice u fary, ale noví, zdali taz
se svou sestřenicí Josofou Liškovou vešla, žádný však ze
svědků neví, sda P. Janák s děvčaty mluví, chodí, neb
jizak se stýká. Josefa Liškova tvrdí, že S. s ní chodila
vypůjčovat si knížky k P. Jamákovi a dí: „Pokud jsem
tam chodila, nic záradného se nedělo a nestalo a o ji
ných děvčatech mně nic takového známo není. Že by P.
Janák se Bedláčkovou chodil a mluvil, o tom nevím.*
Totéž vypověděla Marie Hradecká, sestra K. Hradeckéhe.
Marie Hradecká, dcera tkalce ú soudu v Chlumcipravila:
„Z doslechu vím, še Sedláčková porodila a ma faru pro
knížkychodile, z vlastní zkušenosti nic nevím“

V Jičíně, kamž jela se starostou p. Žampou a p. red.
Pavelkouvšak tvrdila, že tuto S. vícekrát viděla
samotnou jíti do fary. Za to z nf udělalipokrokáři
korunuí svědkyni, ačkoli tím pranic nedokázala, poněvadž
Kat 8.. před soudem v Chlumcinodala:„Já jsemk P. Ja
nákovichodila si dlužit knížky, jako každý jiný ato
vždy u přítomností jiných. P. Janák ke mně ne
slušně a nemuceně se nechoval, tím méně ae
mnou tělesně obcoval — takového nic se ne
stalo. BvědkynéMarie Pilařova se Žiželic rovněž
nje neví.

Porota uznaleaice 8blasy proti 4 žalovaného
redaktora Pavelku nevinsým, a to za nynějších poměrů
nikoho nepřekvapuje, ale.na základě výpovědí výše uve
dených svědků, a sejména matky nemanželského dítěte
Kat S... . každý ať posoudí, na jak nízké, bezectné
úrovní stojí orgám pana Dra. Kloučkaáa Pavelky, když
tvrdí přece, že P. Janák, jich horlivý politický odpůrce,
ale jinak muž osobnš bezůhonný byl usvědčen. Mimocho=
dem podotýkám, že na poště Žišelické zvěděl, še zasíla=
telem zažalovaného dopisu byl. starosta Žampa, který
před porotou tvrdil: Případ, o němž pozastavený článek
mlaví,je as případ se 8..... , která slehla. Viděljsem
jednou tuto B... . ., -že s Josefou Liškovou před farou
u dveří zvonily, zdaš do fary vešly, to nevím, a také
nevím, zda P. Janák s děvčaty mlaví, chodí, neb jinak
se styká.“ — Cotomuříkáte pane pachu, Payelko
a Klouěku!Jednají tak charaktery?

(Před Králové hradeckou porotou).
Mince pregéř.

Měl si Jan Kalous me scela jiš sechovalý tka
dlec = Mitteldorfu vyplatiti u stařičké Majdaleny
Hanakové nákrční její se- 30 kr. zastavil, ale
kde je vzít když nebyly? Patrně asi okoukl známý
mincverk kutnohorský na naši národopisné a proto
jak dosnmal, otiskl si do ohleba statník, dal do

dřevené formičky a vl S aopak všakona to babička nepozn nepoznala, naopak dodala ma jvě

80 kr. Ale po jehoodenodupředce jen ji to kaešlo, še ty naše slatníky přepodivně 60 změnily.

údná rytina, jádný svuk a formu ty Kalousovi také neměly. Tožhajdy pro a hle! —
v kamnech u Kalonse nalezen mincverk primitivní
ale dosti úplný, k jehož povysvětlení povolán Kalous
před sdejší porotu 17. t. m., které dal pak r.
z. 6. či. z Isakoviceů. Obhajce p. dr. Radolf měl
šťastný den a proto d o to pro obviněného nad
očekávání dobře. Bylť Kalous přesto, še se doznal
nejen k člání dvou zl a. dvacetihaléře,
pro něš byl šalován, ale ještě udal, že dělal koruny,
11 hlasy osvobozen. BRozradostněný Kalous vydal

ni hned po obědě, jehož se mu ještě dostalo, pěškyomů.

Náslodek karbanu.
. Vnocína-1.dubnat.r. hráloněkoliktovárních
dělníků v hostinci J. Hermana v Broumově hazardní
hra „Segen Gottes“. Z hráčů rozchásela se většina
k půlnoci s hostince. Mezi těmito byl i nádražní dělník
47 r. starý Jan Zákravský, který ubíral se do nedaleké
Velké Vei. Několik kroků od jmenované osady byl

Zákravský pojednou se zadu nohopen sa krk, poralena sároveň ucítil, se mu lupíč tahá s kapsy peněženku
se 17 sl. Při nastalé tahbanici o tobolku se tato pře
trhla, stříbrné peníze rozházely 6e po semi, ale s 11 sl.
lapič přece upláchi. Ačkoliv lupič hleděl zůstati ne
posnán a schovával obličej stále sa záda své oběti,
přece Zákravaký si podobu jeho dobře sapamatoval a
rozpoměl se, še týš nalesal seov Hermanově hostinci

současně s ním. Záhy na eh Jupič zatčen v osobě19letého továrního dělníka Ferd. Kamlera s Broumova,
kterýž sotaké kčinupřiznal.Státní zastapitelstvo vzneslo
naň těžkou obžalobu pro sločin loupeže. Přelíčení ko
na!o se a ním v řeči německé dne 17. t. m. odpoledne.
Obviněný s pláčem doznal, že chtěl si tak nahraditi
strátu v karbanu a proto odvážil se k loupeži. Po
skončeném přelíčení uznán byl Kamler vinným dle ob
žaloby a sond vyměřil mu dík promyňlenéobbajovací
řečip. dr. Rudolfa trest tší roků téškého žaláře
zostřeného čtvrtletními a ve výroční den čina
tmavou komůrkou a samovasbou. n ustanovuje
trest od 10—120roků. Přelíčenířídil r. s a. p. Štolle,
obšalobu zastával st. návladní Rinda,
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2 (Zmltne-) |Ustavující schůze
„Jedastykatolickýchvěltolůvkrál.Českém“
badevúterýsvatodušnít. j. dne8. červzat v9
hodia ráno vHradci Králové vrefektáří kněžského

Keochůzitétosekašdý,kdocečlenem
Bebe kdochce nabýti správného něhleda

spolku, zdvořile sva. — Pořádek s0 rosdá
sabájenímochůse.
V Hradci Králové, 90. května 1897.

Pořadateléschůze.

(Zasláno.)Ustavující schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep.
a všech odborů připravného kouitétu

na diecesní ejezd katolíků v Hradci Králové budo
v úterýsvatoduřnít. j. dne 8. Červnat. r. ve $bo
diny odpoledne v Hradci Králové v místnostech spol
kových. Upozorňujeme, že bade téhož dne v 0 bodin
ráno v Hradci Králové ustavující schůze „Jednoty
katolických učitelů v království ", pa kteréž
jest přítomnostpp. členů žádouena| : 

Politické družstvo ochranou sv. Jaža
Neg. v Hradei Králové, 20. května 1800.

Dr. předseda. ,
Dr. Frantižok Čule, jedaetel.

(Zasláno.) '
Od medic. autorit vřele odporačené řecké víno

sílící prvéhořádaMavrodaphné :láh sl. -60
, Jáh. 80 kr., v demijonu +1Jitr z). 1-66 dodává
H. F. SEIDL v Vodičkova ul. 80. (hlavní
sklad pro naše země).Téádrahý druh méně «aladký:
Achaler see. za stejné ceny. člatý koňak

vdemijonu k lite sl. 8.— i. vyzRAMENÁNÍslatá medaile na internace
lákárnické výstavě 1896. — Zásylky drahoa | postou.

Veledůsteojnémuduchovenstva
doporečuje se oo nejvřelejí sr

první známé křest, maliřské atelitr
pro malba obrazů oltářních, svatých portrétů atd.

.malšřpodob.mástelícrv Prase
J. Charads Ml. ©žizkovi,Premysieretř. 197
| proti Rajské zažradě.

Pochvalné usnání od vys. šlechtys P. T. obecenstva
"Oknohlednutí jdou v atelieru. (817)

Lázeňské místo Petrkov
—blíže Německého Broda..

u
e H6

Lázně a klimatické lódební stazied
j (eh Čech|ESA rýhaCe,mne

vých zkušeností a rady pánů lékařů zařízena

Lázně parní
opatřeny velmi praktickým sařísoním sprchovým;

dobře zařízené lázně vanové.

Vkasněapohodlnězařízenébytya dobrá ro
ace v lásoňském domě.

Petrkovské lázně těší se všímprávem od více

než P0o let jak pro č léčivost svého minerálního zřídla, tak I pro půvabaou polohu svou
nejchvalnější pověsti.

O hojnoupřízeň P. T. obecenstva prosí

VILÉM OELLERT, mejitellázní.

„- Hlavní —" 15. května do
koncezáří.“J

fnf jelv král.Pa E oázmBET M

Pro slavné správy
hřbitovů.

mírnou se dobře zamlouvají; dále

sloupky z litiny, Snápisními ta
bulkami a ulitým dle udání pí
smem,pro jednotlivé pole, jak hřbi
tov rozdělen je, zhotovují. (49)

J. PECHÁNEK SYNOVÉ
technické strojniotví a slévárna

w MHořňlol. —



—— Kasitnadi,
Hrabě Taafte v druhé poloviciavé vlády

ocitoval se částó v postavení, že proti svému lepší
mu přesvědčení musil se stavěti vkům če

anebo nesplnil, ©oulfbil. Stávalo se tak po význam
ných audiensich německého velevyslance,uherských
megnátů a ministrů a vysokýchvojenských a dvor
ských hodnostářů. K se vilo o nějakém

utí proti pravici a vládě, tu říkával hrabě
aaffe satyricky: „A lo byli moji dvorní radové

leté při tomi“ ,
Ábo, ká byrokracie zůstává ni v nepřá

vsletví k nár důsledna, ona 86stává též troufalou,
když jí na přispěje nepřátelská nám ka
marilia, £ vliv dovedl časem svěčnělý arci
knížeAlbrecht a Karel Ludvík překazit. Ka
marilla ve Vídni má a nás mocný vliv, opírající 8e
o staré tradice a moc vynikajícíchúřednických
starošlechtických rodů. Jaká to velmoc uvnitř říše,

znali svého času Goluchowski, Belcredi, Pctocky,
obetmwarta později též Taaffe. Tento slíbil Rie

grovi při úmlavách videňských českou úřední řeč,
ale podlehl pak dvorní kamarille. Když Staročeši
sí stěžovali, še vláda je utlonaká svým jednáním,
pravil hrabě Taaffe s úsměvem: O ne, vás ubijí
silinace israelitů se svými spojenci. Ti se ničebo
tak nebojí, jako obnovení zásad křesťanských,

iovedení spravedlnosti a konfossionelní školy.
tou 00zide nebot ta jediná jim sabá

na existenci, té jedině se bojí. :
-© Ve Vídaja Bakonsích porazilikřesťanštíao

dlálové ršemohoucí dříve liberály, teď Ebenhoch
sahá na internacionální školu, chce ji vrátit zemím
a —proto ten poplach vlaraeli celého světa.
Neue Freie Presse“ a židé rakomětí získali spo

jence ve vysokých, nám nepřátelských kruzích a

fe srozumění s uherskými židy, kteří ovládajíonystát uberský, mobilisují se protinám voškečí
nepřátelé v fíši rakousko uherakéa německé.

-. © Hrabě Badeni měl tentokrát dobroa vůli
nám pomoci a největší křivdy jazykovým nařízením
odstraniti. Důkazem proto jest nám, že adressu
většiny sepeal.jeho největší přítel a osobní důvěr
ník, hrabě Dsiedusycki, po úradě a srozumění
s vůdci všech sedmi straa pravice. Dziedussycki
při pečlivém stylisování nedal zajisté nic do adressy
většiny, s čím by hrabě Badeni nebyl v čas sepi
sování souhlasil. Avšak návrh Ebeohochův rozčertil
naše nepřátelydo krajnosti stu mobilisována proti

nám Msnivánámkamarilla,BaronGautsch,
nastávající tchán moravského ústaváka barona

leina z Wieosenbergy,a několik vysokých ho
jsou viditelnou hlavou nepřátelské nám
„ které se vydáním prováděcích ustano

jezykovéma nařízení podařilo učiniti průlem
jnálních požadavků českého národa a zma

kávané vydání jszykového nařízení též pro

Dle ioformaeceneší s kruhů pražských, této
sáležitostí zaalých, mají se věci tak, jak je líčíme
a stejně nesprávné je tvrsení „České Politiky“,
že adresu psal „nepřítel“ hr. Badeniho hrabě
Dzieduszycki, jako tvrzení „N. Listů“, žv ny

FEUILLETON.
Naše mlékařetví.

Rádi si v Čechách nemlouváme, že jsme
v obledu hospodářském pokročilejší než sousední
národové. Snad tomu tak kdysi,bylo dnes jsme zvláště

v ohledu mlékařském za Německem,"u skandinávskými, Hollandskem, Francií a Svýcarskem
daleko pozadu.

Na českém věnkové trží rolníci za 1 litr mléka
6—38krejcarů, dobré české venkovské máslo stojí

100 kr., vrchlabské 115, jemné máslo čajové
však stojí 140 až 160 krejcarů, v cizině pak až
s80 kr. Naše české mátlo jest na trhů bámbur
ském o celou třetinu levnější než dánské, holštýn
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špatnější jakosti než cizozemské, že nesnese do
vozu do zámořských krajin, konečně že zásilky
naše nejsou pečlivě pro trh upraveny přichásít
méslo naše v neforemných nádobách, kdežto na
př. exportní máslo dánské dodává se v pěkných
krabicích určité váby, opatřených vkusnými eti
ketami. Do Hamburka vyvážíme másla asi 46.000
metrických centů. Platfli se za cent českého másla
185 msrek (91 zl.) a za cent dánského neb hol
štýnského průměrně 245 marek, tedy prodáváme
cent o 60 márek levněji a jediné na bemburském
dovozu ztrácíme 2,760.000 marek čili 1,656.000 al.

| ročně Ztráty tyto budou čím dále, tím větší; neboť
jsouce poměry národohospodářskými nuceni roz

i stěle větší množství mléka na výrobky spraco
vati. V Čechách nadojí se teď ročně přes i 1,000.000
hektolitrů mléka, a kdybyse podařilo rozvážným
baapodařením + litr mléka průměrně jen o ",

zvýšila. 1 krejcar, utržili by naši hospodáři za

nější adressa většiny povstala bez vědomosti vlád
hraběte Badeniho. Tento dobře o všem věděl,
avšak jako příslušník úřednické rodiny šlechtické
nemá dostatek odvahy, aby se postavil proti
krahým, v naší říší mocným.

Doba nynějšíjest volmivážná a vnaši říši
vedou teď boj na život a na smrt dva sobě nepřá

telské prineiny- V jednom táboře stojí centralismusa židovský liberalismus, « druhém táboře stojí
křesťanství, přátelé foederalismu, autonomie, sta
rých práv království a zemí a rovnoprávnosti ra
kouských národů.

Napřátelé naši vedou boj aš do krajnosti.
Neostýchojí se vésti proti nám boj velezrádný do

eszlárském, maďarský ososičník — ale při tom
přítelTiszy Kálmanaa Bánffyho, baron Eotvós
neštití se oblášenou interpelací zatáhnouti opět
nejvyšší kraby do zápasů strannických.

Než i máme své rozhodné přátele v kruzích
vysokých, a stará naše garda:Rieger, Randa,
Albert, naši přátelé Hohenwart, Dunajev
ski svorně s mladšímKramářem, 8chwar
zenbergem, Heroldem, Kaislem a Pál
ffym lámají oštěpy za odvěká práva našeho
království a národa a Ostatních zemí a národů
rakouských.

Pak-li vynikající jedeu židovský liborál jed
Domu našemu starému předbojatku tvrdil: „raději
vybodíme svět do povětří dynamitem, nežli uza

vřeme smír s klerikáli“ — č mu odpovídámeČechové: „my všichni i bez ohledu na
frakce politické jako jeden muž sevřemese v pevný
ik se všemi Slovany a křesťanyproti těma, kdož
se spolčují se židy a Prušáky proti jasykovému
nařízení a proti českému státnímu právu, proti
samosprávě rakouských zemí a romoprávnosti
rakouských národů. České státní právo jest nej
výmlavnější manifestací, že nechceme býti Pru
šáky, že chceme povždy zůstati spojení pod žezlem
nejjasnějšího 1odu Habsburského. My jsme neza
poměli, že pravil kdysi v Kolíně n. R. korunní
rinc pruský (a později císař Bedřich), že velké
čmecko musí sshati všady až tam, kam až sabá

jasyk německý. My jsme nesapomněli, že idea
velkoněmecká je sice mocná, my však také víme,
že dynastie naše nesíská, bude-li rakouská vláda
váči Němcům slabá. Bojujíce za rovnoprávnost
rakouských národů, bujujeme tím za blaho říše a
panující císařské rodiny. My se dovedeme i proti
mocné kamarille postavit, neboť i tato ztrácí někdy
hlavu a sapomíná v dobách nejtěžších oa prospěchy
říše a dynastie. M

Pak-li does E%tvó3 a maďarská opozice
brojí proti ošlavě veliké panovnice, císařovny a
královny Marie Terezie v Prešpurku, pak ji po
ukážemena barona Bartensteina, který vdo
bácb, „naše semě nejtěžších, jediný měl odvahu
postaviti se proti dvorní kamarille, která radila
k postoupení semí českých pruskéma králi Bedři
chovi; a jako Bartenstein krajním odporem pomohi
tehdy k vítězství právu a spravedlnosti, i my
krajním bájením našich práv dopomůžeme k vítéz
ství pravým prospěchům říše a dynastie.

Celý obstrakční plán lžiliberálních Němců je
vypočten na to, svésti české poslance opět k ra

mléko přes 11 miltonů zlatých více. Suma tato
není v těžkém nynějším boji národohospodářském

maličkostí.
Ještě hůře to vypadá s druhým výrobkem

mlékařským — se sýrem. Do nedávna nevyrá
běly se u nás lepší druby sýrů vůbec a homolka,

výrobkem českého venkova. Harrac
zenbergské a jiné sýry nalézají sice u nás dobrého
odbytu, avšak za cizí lepší síry platíme dosud 1
až 2 zlaté za 1 kilo. Kdybychom zlepšili vlastní
výrobu, nemusili bychom za cizé sýry vzdávati
ročně do ciziny miliony zlatých. Smutné jest, že
i zhuštěné a sterilisované mléko musíme dosud

Švycar
a z Německa. ,

Nedivme se tomu. V Německu mají daleko
přes 3.000 mlékařských družstev a na 40 lékař.
ských škol a 10 výzkumných stanic. Též jinde
v cizozemsku. bylo nejmocnějším činitelem ku zve
leben( mlékařství zřizování spolkových mlékáreo;
spolčuje se totiž rolnictvo k zařízení velkých zá
vodů, do kterých se všerbno v domácnosti nepo
třebné mléko ku spracování dováží a ve klerýcbž
závodech možno použiti ku výrobě strojů nejdo
konalejších a všech vynálezů vědy, aby byly ja
kosti výborné. Dva vynálezy způsobily zejména
oetušený obrat v mléčoém hospodářství — totiž
zavedení odstředivého stroje čili tak sva
ného odsmetenovadlaa vynález sterilisování,
Vynález strojů na odlučování smetany z teplého
mléka či tak zvaných odsmetanovačů náleží bez
odporu mezi nejdůležitější vynálezy mlékařské,
V Dánsku, v Německu a v Holandsku není tak
měř větší usedlosti, aby atroj len v ní nebyl za
veden. Přinášítť používání jeho přečetné výhody,

mléka sbíraného, než-li jest dojení ukončeno a není
třeba ani mléčné komory, ani krajáčů atd., pří tom
jest smetana úplně sladka, a možnozní připraviti
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| dikální oposici, Čeští poslanci dopustili by se
osudné obyby, kdyby teď opustili železný kruh
pravice, neboť pak by židovští liberálové povalili
slovanské strany jednu po druhé. Rázné a soli
dární jednání s celou pravicí musí imponovati
kruhům rozhodujícím. Seslabení vlivu bar. Gautsche
a braběto Gleispacba x ministerstva neb učiněníjich
neškodnými, musí býti úkolem pravice. Se svor
nou pravici musí br. Badeni tati, ne-li,
pak nám bude ministerstvo hr. Karla Buguoye
nebo knížete Lobkovice jistě milejší.

O vlastnostechjat hudbyChrámové,
Dle P. Krůčka podávéB. Hakl

l.
V časopise „Starý a nový svět“ 1890

seš. 3. str. 184 popivaje jistý cestovatel, kterak
svatá noc vánoóní v Madriděse slaví. Nejpre
uvádí několik řádků z jednoho španělského časo
pisu: „Kašdého roku vrhá se Madrid v noci dne
24. prosince, na místě, aby tuto nejrsnešenější
slavnost a nejevětější křesťanskou památku důstoj
ným způsobem slavil, v prostopášné orgie, jež
nemají sobě rovných. Pod záminkou, že konají pa
mátku narození Beránka Božího, kterýž snímá
hříchy světa, dopouštějí se obyvatelé hlavního mě
mésta a okolí všelikého hříchu.“ — Spisovatel
vypravuje potom, te byl ve třech značných mě
stech o hodu božím vánočním: v Janjsgu, Bargosa
a Madridě a že všude nabyl tóže akašenosti a
popisuje potem dopodrobna neslýchané neplecby,
ješ o Svaté noci se tropí a kteréž zejména tuto
uvesti a zovrubněji vylíčiti neslušno, ano nemožno
jest. Toť prý noc ne svatého pokoje a požehnání
nebeského, ale sedmi hlavních hříchů, lakometví

jímaje.
Y Ale řekne někdo: „Přece snad v kostele lidé
slušně se chovají?“ Slyšme, co pravídále: „Jiní
pokládají za přiměřeno slavn svatého večera,
když večeře (čena) v kostele požívají; a kde by
člověk modlitební kaihy a voskové svíčky (sloup
ky) uvidétise domalval: ejhle, zřístebýnka zdrů
beže, jitrnice, salami aláhve plné vína; a kdyště
u oltáte zvonečekse ozývá: v postranních kaplích
sklenice o sebe drnkají a- na zdraví na vzájem se
připíjí; soena, která nepříjemně (a nic více ?) ne
mne dotkla, která však v obyvatelích „vznešené

city Ó budí, jak mne průvodce můj, jinak zbožnýŠpansl, ujišťoval“.
Nu a kterak so má véc s kostelní hudbou

o tomto dni? „Já měl již vříve dosti příležitosti,
v kostelích španělských slyšeti nejkrásnější operní
melodie a taneční kusy. Zde však, v Sanjaga de
Compostella, v překrásné kathedrale apoštola Páně
sv. Jakoba, kdež jsem byl přítomen slavným služ
bám božím, jež arcibiskup sám konal, nanejvýš
překvapenjsem byl, když vintroita spustily fléty
a rozličné nástroje strunové známou jednu naší
veselou národní píseň, načež oboje varhany, trum
poty a bubny a všechen sbor do nápěvu vpadly
a dobru, jako v odpověď aš do konce provedly.
Text byl ovšem jiný, avšak nápěv byl týš a pí

výborné máslo (čajové či exportní;; i sbírané
mléko zůstane úplně sladké, a lze z něbo vyrá
běti lépe zpeněžitelný sýr sladký. V mléku odstře
děném zbude pouze asi 0'4 proc. tuku. Kdežto
při obvyklé domácí výrobě nutho na 1 kg. másla
30 litrů mléka, dostačí při použití stroje odstře
divého 28, ano i jen 26 litrů.

Odstředivé stroje jsou parní i ruční. Tak
stačí ruční stroj Baby pro 12 krav, odstředivé
stroje dle vynálezu de Lawalla vyplatí se pro 20 krav.
Stroje ty vyplatily by se též pro dva neb tři spo
lčené menší rolníky. Náklad za stroj by nabra
dily brzy větším výtěžkem.

Sterilisování mléka záleží hlavně v tom, že
se mléko nadojené delší dobu udržuje při teplotě
100—1109 Celsia (asi 65 R.), čímžse zruší veš
kery plísně a bacilly v něm obsažené, často zdraví
škodlivé a srážení mléka, zvláště v teplejším po
časí usnadňující. V domácnostech selských možno

provésti sterilisování v rncíeh železných, naplněných vodou, ve kterých se Říbves mlékem až do
-varu zahřejí a pak zazátkují.

V posledních letech ukazují se též našemu
mlékaření červánky lepší budoucnosti. V Čechách
máme již parostrojní mlékéry a celou řadu men
ších spolkových mlékáren. Také naše hospodyňská
škola ve Stěžerách přičiňuje se nemalou měrou o
zvelebení mlékařství. Mlékárna v Moravanech, mlé

„kárny braběte Jana Harracha, dále mlékárny v Bo
huslavicích, v Opočně a j. na českém saverový
cbodě, jakož i mlékařské kursy přispívají u nás
velice k poznenáhlému zvelebování mlékařství,
Jsme přesvědčeni, že též pondělní hromadná náv
štěva spolku hospodářského pro Hradec Králové
a okolí, jakož i hospodyňské školy ve Stěžerách a
rolnické v Kuklenáéh — v parostrojní mlékárně.
pana Bedřicha rytíře Freye z Freyen
felsů ve Vysočanechou Prahy prospěje zve
lebení mlékařství v Hradeckém kraji a na českém
východě vůbec.



rosladila arogptýlíla; neboť,jak je možná, pří
veselých písních a světských kouskách vážnou
mysl udržeti? Z toho potrno,.že hudba kostelní
a chování — se lídí v kostele úsce spolu souvisí

a jednodrahéne Že i u nás, jídloa pitímaje, nezřídka podobnévěcí se dějí, kdo že:
-bychtělpopítatif "M 2

Svatá má býti hudba kostelsí; svatá. pro
místo, na němž se ozývá; jest to dům Božía
příbyteteka Nejvyššího; svaté pro dobu, ve kte
réč se provozuje;neboťse koná svatá oběť,
anebo církevní hodinky se zpívají, anebo jiná cír
kevní pobožnost sa slaví; zatím co obec se modlíc
a proale, anebo Bohu děkujíc, před tváří božské
velebosti stojí; svatá proúčel, totiž, oslavení
trojjediného Boha- a: vzdělání1 posvěcení věřících.
Proto pronáší se papežPlas IX. v lístu, jimž po
tvrsuje Caeoiliansktf spolek pro Německo, se dne
16. prosince 1870: „Mocně mysli dojaty a k ná
božnosti povzbuzeny bývají svatými zjevy, kteróš
alavné služby boší církevní doprovázejí; předpo
klýdeje (rozumí se), še v takovém duchu složeny
a s takovou péčí prováděny bývají, že jak svatosti
domu božího, tak i volebnosti obřada odpovídají“

- Nie světského, anebo z divadla vzatého ne
má se ozývati. Zapovězeny jevu tedy v chrámě
kusy, kteréž nesou na sobě ráz uvětský, anebo

vahu pochoda a tence; takta šestiosmičkového,
terý velmi snadno zabíhá do valčíků, anebo po

způsobu barkarol (rybářských písní na loďce) s0
boupá, třeba oršem používati velice zřídka a
velmi opatrně a. ovšem mírou volnou. Rovněž za

pověsenyjsoa i menší skladby, motivy, aneboupomínky se arčtských, pochodových, anebo ta
vpečníchskladeb, anebo z kusí divadelních, z písní
národních, písně solové po způsobu arií, duetta
a terzetta s koncertů, čtverozpěvy ze spolků zpě
váckých atd. atd.; a. jsou totiž nejen takovéto
veselé a rozpustilé kusy zapovězeny, alo i vážné

npebledícek jejich vysoké eeně umělecké; poradíivadelkdyž vyňaty jsou 4e skladeb světských a
sich. ke sovětského — nil mum“,praví
Benedikt XIV. |

-- V pověstaé době Josefinské duchovním
pokynuto bylo, aby v kázáních svých pojednávali
o věcech docela světských, jako: na květnon ne
děli měli kázati proti poškozovánístromů; v pon
dálí velikonoční, jak užitečno jest, jiti na
ku a £ p. Takovéto pokynutí duchovním zdá se
nám sa dnů našich býti nejen směšným, ale
přímo pohoršlivým; neboť,jako takovétověci
na kasatelna nepatří, byť jinak i prospěšny a uži
tečny byly: rovněž nepatří do chrámu Páně hudba
světská, byt sebe krásnější byla. Ano ani kus,

kterýš ze světské skladby, ná př. „Oratoria“ vy
dat jest, byť naskrz ráz náboženský do sebe měl,
do kostela nenáleží; neboť tento ráz tobo kterého
kasu dokoncb nestačí, aby v olrámu Páně, na
místě, nám nejevětěj provozován byl; rovněž
jako řeč, byť vážná a o náboženském thematu
pojednávající, na př. řeč z říšské rady, na kase
telnu 30 nehodí. Jakkoli krásná jest na př. arie
z Mendeissohnova oratoria „Paulus“ „Golt sei
mir goádig“: do kostela přece se nehodí a mohly
by způsobemdoprovázení buď světskédojmy,
do. u Páně nepatřící, buditi, anebo pozornost
de k Bobu, nýbrž spíše ku spěváka obraveti.

: , okrašování.

Schůzeoboccíhozastupitelstva krá
lovéhradeckého odbývalase, jak jemejiž pře
dešle předběžné oznamili v sobotu odpoledne, dne 1Ď.
t. m. Parkmistr p. dr. Ulrich zahajuje echůzi sdě
MI, še ministerstvo financí vyhovělo žádosti města na
eko o úlevu Derní při stavbách nových domů a navrhl

ným korporacím povinné diky. Zejména sluší složiti
dík J. V. císaři, ministerstvům vnitra a financí, zem.
výboru, místodržitelství, okresnímu výboru, finančnímu
Hditelství, a okres. hejtmanství, klubu českých a vel.
kostatkářských poslanců atd. Zejména však mají zá
slabu o gyhověví naší žádosti J. Oav. hrabě Har
rach a poslanec dr. Sláma, kteříšto stali téméř u
kolébky akce opevňovací a ve všem byli nám svým
vlivem nápomocni, Dle návrbu městské rady jmeno
vání byli jednoblacné br, Harrach a Slá
ma čestnými měšťany Hradce Králové a
venešeno zpraviti je o tom telograficky a svláštní depu
taceaby doručilajimdiplomy.Paa ředitelVávra na
vrhaje, aby přítomní vzdělipovstáním dík p. parkmistro
vid jehonáméstkovip Waldekovi za obětavépráce
ve prospěch města,ocž bylo přijato. Purkmistr p. dr.
Ulrich děkovala pravil, že konali jen svou povinnost.

Dáletlamočí návrh městskérady, aby p. Tro
níčkovi, k po 30 let osvědčil se v úřadě mě
stského tajemníka jako borlivý pracovník, uděleno
bylo právo měšťanské s promisutím tako, což přijato.
Rovněždrubý návrh p poštovníhosprávce Ryšánka,
aby udělen byl p. Troníčkovi tital řiditele kanceláře,
ee přijal většinou hlasů. O došlých ofertách na nájem
dávekz piva,vínaa lihovinreferovalp. dr. Ulrich.
Oferty došly celkem čtyři: Dávka s piva pronajsta
právovářečnému měšťanstva sa 12.8511.
47 kr., více o800al. než Jeňa. roku, na jeden rok,

15. květnem t. r. Dávka s. vína zadána p.
O. Vlachovi v zastoupení vinárníků za 620 zl., o
18 zl. vícenež roku loňského a dávka z lihovin
hadána opětně pp. Fráakloví, Kohnovi a Nettlové

vjakodraželvazá 2.900sl.:Mimoto došlaas dáva:

z piva nabídka od p. Holchacha na 12.647 sl. *Zo
správy pevnostního odberu vidno- mimo jiné, še1
měnil tento oráru kas pozertku, ve výměře:1809 čtor.
sábá pro stavbu nových k
Bu pozemků jednak dosad zastovonýchKolnoa, jednak:
cvičlátě před bývatou pekáraou v úbromé výměře
1.500 čtver. sáhů. Poremky obdržené od erára jsou
však značbě connější a Úáse jich, zvláštětak zv.

Otázka nového evičiště uení dosad definitivně rozře
šena; dojde však k tomu v nejbližších doech. Erár
totiž žádá, aby město dalo svým nákladem vykáceli
na projektovaném ovičišti čásť less, načež urovnání
místa provedl by sí sám. Poněvadě však dříví jest
nejlépe káceti v zimě, usnesl se odbor povnostní na
tom, aby poašívéno bylo prozatím ještě dosavadních
cričišť po čelý "příští rok. Za pozemek pro nové cri
Siště zaplatí orár 250 zl.za jeden korec. Zpráva tato
se schralila. Architekt p. Weinhengast, jemažulo
Zeno bylo svého času šetření v příčině záležitostí býs
valéhe lesního kontrolora p. A. Dvořáka, sděluje,
še p. Dvořák neučiníl ale nečestného a z vlastního
siske, še však opomenal poubé formality. Škóda ne
vzešla méstu pražájná. Pan Dvořák praví, že ne
dostalo se ma prašádaých instrukcí jako kontrolora.
Správec p. Ryšánek odpovídá, že měl se informovat
a p.porkolstra. Pan purkmistr dr. Ulrich vylačuje
kašdou nepočestnost, ale konstataje, še p. Dvořák
opomenul se iaformovat a proto musí st důsledky
přičísti na svůj vrub. Na 4e referoval správeo p. Ry
Šánek o steru zastávarny. Tato utěšené, vzdor koa
kurenvi okolních ústavů, skvétá tak, že vykazaje nyní
38.516 sl. 35 kr. jmění, jež vzrostlo s ničeho. Lo:
tošního roka vyzískáno bylo za 4 měsíce jenom na
úrocích o 200al -více nešli roku loňského, Účty ua
rok minalý byly ochválesy a úřednictva nděleno ab
golutorinm.| Žádost p. Dvořáčka, kaocelisty téhož
ústava, na svýšení služného vyřízenatím, žema- byla
udělena 100 sl romunerace. Zvýšení romumtrace od
hedcí skvostů p. Šoleovi o 40 sl odložena byla na
dobu posdější. O článku 6. a 7. programu referoval
p. městský rade a továrník p. Jaroslav Červený a
uděleno bylo má návrh městské: rady právo doihovské
p. Valešovi, zehradníku vdůstojnických sadech a

Groóscblovi nyní v Sibíní. Paroslsce pozemku p.

regalaci dle dřívějšíhoplánudošla celá řada stížností
a proto schválen byl návrh, aby 00 nejdříve vyhoto
ven -byl nový, pši němž by opuštěno bylo od seříznatí
některýchvýběžků na Velkém a Malém náměstí, pak
oslého Borotea atd. Úroky pro rok 1891 s králo
věhradecké nadace pro patentální invalidy uděleny
byly invalidům mavrženým velitelstvím pluku arcivé
vody Salvatora. Majiteli domu p. Nepořenému povo
leno bylo k jebo žádosti, , moh! eplatiti obnos

al. 28 sřisení std. v měsíčních
splátkách, O úpravě starých svítilen na obyčtlení Au
erovo referoval p. rada Jaroslav Červený. Výloba
za jednu korunovoa svítilna « hbořákemčiní 35 si
Na skouška pořízené arítilny osvědčily se znamenitě.
Tím vša« byl původně povolený obnos ma osvětlení
vyčerpán a má-li býti pokračováno v další přeměně
laceren, musela by se povoliti částka as 144 sl. Pas

brány a přimlouval 00 za sřízoní asi dvou ovitilen
v okolí hotela „Merkur“. Kouečně aeneseno, aby po
kračovalo se v předělávání starých orítilen na námě

nové svítilny po 35 sl. Obec Věkoše a Pouchov žá
daly za příspěvek 95 zl na odvodnění potoku „Pa
stouška“. Dle výpočte připadlo by však ma sdejší
obec platiti asi 45 sl. a proto povolen byl příspěvek
do 50 zl. Na rozšíření zdravotní komise zvolení byli
aklamacípp. správce Janeček a M Brady. Na
konec pak schváleno několik protokolů, Kč.DiecésníjednotacyriliskávHradel
Králové konala dne 19 května 1897. avoji vý

Mrětfk za přítomnosti 38 členů. Jedaatelskou zpráva
přednesl jednatel dp. V. Sekera, katecheta Radolfina.
Z ní dovídáme se, že ve svazku s dlecésní jednotou
v Hradei Král. bylo26 starších jednot farních, k nimé
v posledním roce přibyly dvě nové a «los jedna v
Novém Hradci Králové a v Čerailově, tak še celkem
v diccési královéhradecké jest cyriliských jednot 28.
Poněradš | na mnoha jiných místech diecése reformní
hudba chrámová se pěstaje, jest si přátí, by vzhle
dem k prospěchu, který se sdružování se vyplývá,
pěstitelé chrámové budby oněch míst ve farní jednoty
cyriilské se spojili a k diecésní a obecné jednotě cy
rilleké se přidružilí. Diecésní jednota hradecká čítala
v uplynnlém správním roce 30 členů zakládajících, 40
skutečných, 25 přispívajících,Ď dobrodinců,41 členů
sbora liturgického a 12 členů sboru literátského, cel
kem tedy 148 členů a Bdobrodinců. Pokad ve čín
ností jednoty týče, tedy působili členoré litargického
odboru jednoty při slavných olažbách Boších v koste

církve a skladby v decha reformy budby ohrámoré
-v rosličném obsazení; členové pak odboru literátakého
zpívali dlé nového dtecásního zpěvníku hlavně při ne
dělních a ovátačních službách Božích v obou sdejších.
chrámecheposlednídoboa| všedníhodnev kostěle
P. Marie. Aby zásady pravé církerní badby v obec
nější známost-přicházely, pořádala disvéaní jednotá
cyrillskáve spojení s chrámovýmsborsm hořiským
vednodh10.—18.srpos 1896 cyrillskéexerdiciev Ho

„Refck, při nlohl konány přednášky: thtoretické|
+:praktické provedením ur. skladebmletrůsta

18. října 1896. Při těchto obřadech, ješ
valy, měli účastníci slavnosti bobatou pěílešítost blíže
seznámit! se « krásami vážného a při tom
chorálu av. Řehoře V, 28. břesna 1897 pořádala die
césní jednota za spolupůsobeoí četných pp. stadají
cích svůj obvyklý koncert, Jemž četná byl narštíven
řatelligencí zdejší i z okolí. Aby | těm,

byly, provedena byla skladbata -ještě -jedsou na květ
nos neděli při pobožnosti křížové cesty v mariasckém
chrámu Páně zapřítomnosti nejd. p. biskupa. Zpráva
Jednatelská zakončena vyčtem budebain, které dílem
koupí, dílem darem jednotě se dostaly a poděltoráním

Mědrým,dárola. Na to přečetl pokladníšní správupokladníkjednotypanB.E. Tolmaa, v
Hradci Králové. Přebytek z 2.sytárního. foku obuá.
šel 281 ul. 67 kr. V 3. aprárnímroce přibylo107 al.
74 kr. UÚhronýpříjem obnášel tedy 399 sl. 41 kz.
Vydání činilo ve 3. správním roce celkem 79 si. 91 kr.
Zbylotedypro příštírok 909 xl BOkr. Proti 9.
správnímurole jeví se tudif přírůstek27zl, 83kr.
Na to vykonána volba 7člennéhovýboru, 2náhradníků
a 2 rorisorů účtě. Zvolení vesměs dřívější fenkolio
náři. Sobůze ukončena doslovem předsedy, jenž po
děkoval vše, kdož o jednotazásluhy sobě zlekali a
přál jednotě dalšího rozkvětu. |

-E Červoných Pněck.Křestanskokatelic)
vzdělávací podporující spolek „Svornost“ se sídlem
v Oervených Pečkách konati bede v neděli dne 23.
květen t r. o 4hod. odp. měsičníspolkovouschýzi
v místnosti spolkový v sámeckém kodinci. Program:
1. Útení protokolu mieulé schůze. S. Přednášků p.
Ot. Černého, učitelé všeobecné řemeslnícké školy
v Kolíně „O elektrině“. 8. Sdělení spolkových zpřáv.
4. Placení měsíčních příspěvků a přihlašováníse- B0
vých členů. 5. Volnénárrůy. © 2

Z Nové Paky. Stanovy „Katolické
vzdělávací Jednoty pro Novou"Poků.a okelí
byly rolesl. ©. k: mí telstvím potvrzený. Usta

Tet:ochůse i-00 bade -vneděli dne 25. května.
EZNeshazle. (Včelařskoovocnické vý

stava v Nechanicích) Věslařský . Necha
mický, kterýů vedle porznášení di obra! za
úkol i svelebovati ovocmictvína Nechaniéku;:: sanášel
se již po delší dobu myšlénkoa v Necha
nicích výstavu z obou těchto dvou dáležitýchodvětví
hospodářských a ukásati -kam jeme v nich dospěli a
seč jsme. Výstava tato měla býti uspořádána již na

podtím roku I lečpro hrosbou živelní poromu, která nás dne 81. července m. r" stihla, mm
sila býti odložena. Lotos na px „r Sra
továclavaké — konečně k ní dojde.Záratili. jeme tak

prospicůvýavy, nebol příprovméhoeky k výsteněprosp Vy, BO pre y k věpy kokohlístoupiti avýstavou daleko prdpracovenější a ě)
než V byle snad před role Kromě toho budeme
se již letos moai pochlabiti něčím, co jeme před ro

kem ještě neměli,pynatky koven'stanicí kuspracovéní a sušitkování ovoce a prvými je
ta ne day 26.. 37. a

18. Protektorem jejím je J. O. hrabě Jan Her
rach. Ye výstavním výbora kromě členů vče
lařské jednoty celá osob které jsou zárukou,
še ch výstava pó každě své stránce vyhoví po
šadavkům, které 20 "dnena takovou výstava
kladou. Také na stránka zábavnou nebude me
nuto, sby 04 ušitečné pojilo a příjemným.. ceme

prozrazovati podrobnosti, jen napoví aa mimov e'zinévyjednává se o získání remomované i
známé hudby Sokolské pro cálou doba výstavní. 

Z Teplice. Viziteční cesta nejdůstojnějšího
pana biskupa odbyla se v našem městě slavně a byla
v pravdě svátečním dnem veškerých krubů obyvatel
stva. PříjezdJ. B. Milosti udál sev úterý opůl osmé

hodině rannípH vchodudo našeho městečka u slávobrány, kdeočekával. našeho -Vrchního patro
nátní pía, šlechtices Faltisů |velebné duchovanstvo,

Rvýbor,vpolekvojenskýchvyonállů'4hudbou,(8a , o o hud tří
sboryhasičské, U"bolní:Haraí 6 »noketečkaTorlice
dále hasičský apolek s sbor učitelský pe
školní mládeží a velké zástupy lida. Malebné selské
banderiam jelo J. B. Milostí: leprotí aš do Dědova.
Také obyvatelstvo Horní a Dolní joe vystavílona

nejdp biskupa alávobrány. Demy bylyozdo
Deerpra barvách u„v a
některé Badory byly ozdobeny téš melení© kvítím.
Biřmovéno bylo na 1000 dětí, které obdařeny byly

letos neobyčejně vkusnými 9 csmnýmidárky, tak omalí i velcí hiřmovanciměli so svých kmotrů a kmo
tříček nemenší radost, neš-li z krásných dárků, Kdešte

pří posledním biřmování v našem městečku dóvány
slul tenkrát vadoníkmokřitkek,
hlouběji do kapes. Tím byli ovšem opět nej .
nostníci a maloobchodnícipoběšeni.Urítází 5.B. U:
Jostijest důkazem,še duch náboženský nabyl většího
vlivu, oč nemalousásbuky | etZDA Zk 6bakyAvm

:



L hl -P l -» - hl „Whadí » » M - hl hl

bělopřezné,

plálna
a veškeré druhy tkal

covskéhosbožíjako: rměníky, šátky,
ubrusy, pokrývky na postele, 12

manyatd. |
bc v ommáchnejlevnějších nabízí

vyrabitel

> KAREL TAUCHMAN,
starosta v Studenci u Jilemnice.

" Wzerkyfrenke.

U ŽČČčUŽěŮČČěŮěŮvě v ee I- U A A.

hudho]bdalhol„Ahd*-©

JNAOLOAU]>=-»000er02

pes“ KOBERCŮ"UE
, u rmy: (85)KAREL HERINK, '

v Prase, Malá Karlova ul. č. 147-1., v „Červe
ném domě.

1 Neznačení jekostí žádouome. Ceny tovární.

| Bo" m -- = s

Vodoléčebnýústav|
—ETBa slatinné lázně

TT :
K Svatehovinich.| |

Safáóna ed 15. rětnk jřo-iD.září.

*MODr. Josef Kadaník,

< .

* Nánliy
se žely, syenítu, mramoru
© pískovce má na skladě
v bojném výběru v kabdé
: ceně 81

kamenioký závod

JANA HOLUBA

na Smíchově,
v Tylově ulicí čís. 529.

aa „Knížecí“u plynáray.
Rodinné
dle vlestních neb daných
návrhů. Opravy hrobek a
náhrobků vykonává rychle

s dokonele.

Faorníé sočlu n. podá

Náhrobky
vyrábí s má stále na skladě v hojném
výběra, s růsných druhů mramoru, pískovce,
žuly, slemitu ve vkusném provedení od
15z). výše. Zhotovujezařízení pro use

(m
i ujen

LAM

pro pázy truhláře. 92
"Couniuy me požádání adsrmo a franoo zašlo

první královéhradecká dílna na zboží
: mramorové a pemníkyZdenkoJežka

v HradeiKrál.V

hn,NL
M:

:AACDC

bicí levně (88) |

Rat.Chalopooky,| Josef Neškudla,
| ecko. rýrisadrěníkůasdriěr| výroba kaatolaich kovového náčiní,

Bomily(Čechy). 5- Skolnícha

"va učení 100 V nejhlebšíúctě

u MiroliraČerného| © Josef Neškudla č. 86.
kumnářevTřebechoricieh. eíe. a král. dvorní dodavatel.

5 pozlacovačský g
Ě| JosefKleslichv HradciKral|
. Zarrazkeanía pelycáramenáníprovádímeTyto nání. ě

Ť RY-Dáleupozorňujína svůj velkýsklad a < k

Vi

AV,

j

M M

v každém slohu údporučujeumělecký závod

stálou výstavu
jemných obrazů, zroadel, rámoů, lyšt, sooh, křížů a vů

bec všech do oboru spadajicich výrobků.

AXPražská ulice, vedle „Hotel Merkar.“ 3
Vetup každému volný.

C:X.
MNR(aň

88
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7 H Zboží nejdůkladnější. AM

<

Cís. a král W remi dodavatel |

Y Jablonnémnad Orlicíč. d..86,
(Království Česité/

Sb zřetelemk nejvyššímu vyznamenání,jehožse mi

dostalo dšením s k d . titastea,dovolujisoběvysloviti Wyeek echtéě, voledůst duchov

lejší s | S votevážený 4 řízeň níza vadní vzácnou p a prosím,
| aby tatáž v nezměněné míře | na dále mému uárodubyla

věnována. Ujišťují zároveň, že toto vyznamenání bude mi
novou pobídkou setrvati v každé době na výši odbo.ného
pokroku s podávati svému veleváženému zákaznictru za nej
příznivějších podmínek vědy jen nejdokonalejší práci dle

„| předpisů círzevních, jakou v oboru parameotaím 

do Boetčasu poskytuje. 93

ef)

“ velkoobchod uhlím v Nymburee,
9 zlstritatví mirnltratých(al ja

9 v Libušíněa Svateňevicích "
RR | doporučuje své služby ku dodávání uhlí z tědkto dolů v známé— Mě!
9 jakosti, jakoži ku dodáváníhnědého, horno- a delnoslezskéhe, kÝ
Řá| | kovářského uhlí a keksů pouze nejlepších známýh drahů a

C) 106| vylídí každou sákásku s obvykloupřesností. 106 s

BPO
R

3

RY
20l X

J. B. NEBESKÝ,

VÁ
Růdové od 35—40

kr. Níské zimní šlechtěnce
10 až 20 kr. Camy polar

|gonie, fuchaie, oolensy be

popis 8—10 kr. za kus.arafiáty plinokvětonosné,
100 k. $—3 zl. Macešky,

| pomněnky, sedmikrásy a

poapaty sa 2 sl. 100 k.obercové rostliny všech
barev 1 aš 3 s). sa 100 k.
Rozličné květiny kus 20
až 30 kr. má na p

VA kázahradavLib
líně. y- 76

Sukně
vlněné

za G6 kr.
prodává

Karel Švanda,
: tkadlec

v Borovnlei
Ba Moravě. (75)

brněnská, francons=
aká, anglickáa tam

polecká koupíme nejlevnájí
jen u firmy (84)

František Mettal,
velkoobchod sukny v Li
borci,Vídeňskául.č.15.

OR“ P. T. pp. mistrůmkrej
dovským zasýlám

n
Přírodnímorarskéhořkévoda

ŠARATICA 61
účinkujepříjemnějiajistěji
než všechny jiné hořké vody.
Užívá se jí s prospěchem proti
zácpě,špatnémutrávení zlaté
žíle, žloutence, přívalu krve
k mozku a plícím, protituč
ností a ženským chorobám.
Návod o užívání na láhvi. Ne
prodejvevšechlékárnách,dro

riích aebch, min. vodami.
ližší zprávypodává maj. zří

dla UDrFr.VeselývBrně.

KXNNORNINK

Nemocný

„dní
OSTĚdČEnÁ pravá TÍDA

Václav Karas

obsvláště speciality rmy
samé „Víno mere“, „Do
lač“ o „Bielko“ ku skouš
ce a posnání 8e dopore

čující.

Doporučení
předních lékař
ských autorit

Nejvyšší vyznamenání
zlaté medaiile na inter
nar. lékárnické| výstevě
1896. (49)

Komuskutečnéhoa do
brého vína ku posdravení
neb posílení jest sapotřehí,
poládej ve vlastním zájma

— o cenník.Z

Václav Karas,
v Praze, 367-i,

velkoobchod s vínem,
c. k. zemským soudem
astanovený zualec v ©

bora vinném.

KRKRORVNYN
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Po díradlo vědyčerství Jídlačí m'
na Ferdinandovětříděproti Choděroví.

-| Dovotejisi P. Tobecenstvuslušněoděliti,že jem rozsáhlé a roumetmotadésnlcky Schwer

obe hole: | Aákladockonejeleganrnějia nejvkusnějidlemoderníchpožadavkůne plzeň
: )

Ji jlé 6 společenského římood

čepučepuji,i Fekoti svojiexguleltníNha koky jet vaědé denní děvm vPimek i p mno

ké-«"a

=bí)

ioa
„MA

aKT)

i

k?rá

AS

viskamibelsonya Pon opatřensjest.—Vinný sklepzásobenjest n jšímiznámkamidomé(CA| "Wi a tizoremskými. při všem ce nejlevnější a vo ea vzornáa přísnáobeluba. O
ň s rozsáhlé a saleny nabízím ct. společnostemku pořádáníbanketů,| ZP

id svatebníchihostin,oo ee vvdebschůziatd . »-2 | hořejšíchmsinocti a ordinandovytřdy a
Ki z lardknokéuo jest M
"8 Poroučejese p. I. obecenstvudo vzácnépřízně,znomenám ocve všíúctě 5

Č Karel Kostelecký,restauratér, b
| í Mg Vy BonetiFimáeeKrálové Bad ,
a Caanbrusoparm „m 0 ole 1 ohmáhína m k)

TL

jm P 0 PE M = l © lb
3Me:Vee ©< LASÝOIS 6: j KA re) LA Jem: m

m "Poučení
prů,katolické"jinochy a paasy

v osadách smíšených
18druhů zá $sl, 85druhůza 4sl., 100draků

sa 10sl.

„Velikokvěté anglické pelargonie
|O manželstvídovolená: 9:24 om, zzorné0
(63)| a manžešstvíhříšném. | Vysokoknbané zrůže: Zlet. dlechtění

jVydánoodkožse disoseekrálovéhradeckédlodhá Jj| 1" *PĚl eba výšky v drazish121 druhů za 5 si. 50 kr.tjJete. na osadách smíšenýchpůsobícího. Sohváleno E
Nejd.Blsk. konsistoří.—Stran 36, osmerka,brož. fi | Plmekvěté fuksle 1kus ae ©kr. Krásné vasilky

j Coma 1 výt 3 kr, franko 4 kr. —100 "kusů sa M1zl. 70kr. fanko, 300kosů 4al. 50kr., 500 /V-*husů7 sl

VBisk.knihtiskárna v Hradoi Kr. |

20kr. nabízí . 89

„JOSEF VOZKA,
sáhredník v Klatovech. :

Umělecký

"závod0,ma1bu
na skle„čerstvě praženou dobréohli

kg za zl. 1.60,1.70, 1.80, 190,
, pražskou smětkg. za 2 xl.:Kávu surovou

WW Vlastní pražírna káry. Rozpočty,náčrtkyatd.
* Při odebrá Í

ode ní 5 kg:franko. odbornétlarma.

Stavby nových| varhan
h výskumů, veškerých rozměrů a velí

kostí,se la velebným hlaste, karakterní into- $
j nací, be vzdašnící kušelovou neb pneumatickou,00 |

| [I svláštním hracím stolem 1 veškerým kombinačním

i sařísením doby nejnovější, Nůkladně a vkusně pro

E vedenésa osny ©0 možnájpjlevnájšíČeporačujei chvalně anámá frma '

i ©Josef Vamický, |
je o uavar-£

É r Třebochoricich u Hradce Králová.

-Tamtéš kdostání výtečné harmonie
i americké | evropská. M
M Dieposice a 'illastrované oenníky varben,'. jakoč £

E v RYCHNOVĚ N. KN.:
Havlíčkova ulice č. 197.

:. doporučaje se P. T. kněžstva a“ patroT. nátaím úřadům

pozlacováníoltáři nákrodků|
a veškerých potřebkostelních.

, 4 imo -topřijímáa vkusně provede

©malby chrámů.
Vzorky pšedloží se napožádání.

harmonií zderma a franko.

JStd/

dobréjakosti Brno.

1kg. za sli 1.80, 1.40, 1.50, 1.60,1.70, záved
"71.80 nabízí pro malbyoka|ch

KAREL FANTA, PRAHAII. Bočnkrátkvě |
Růžová ulice č. 9. (cenami vyznam.

-—=

ve sklepíchrontěné
Červená.:Doporu népem žé3stelní víme (bílé)litr za 38kr.: zasflá
se pěuzeod půl hektolitrů "vyše —

'Dovestné"zs bektolitra odtud nádé Hruď.
ové obnáší 1:96 zj..

JOSEMRÁZse
sklepů a vinic v Hadersderfe am Kamy,
Dolní Rakousy, dráha císaře Františka Jo

-defa. Zamá přírodnívína ručí zdejší důst.
L“pamfirář Z/Pithan a (86)

Kjarnámaaslaobnímuobdobí
doporučuje velectěnému obecenstva svůj hojně rásobený:

.4 3
výrobků

jako:véšiceré drůhy dlašie, křytloh na
hradební zdě, komíny a pilíře, žlaby do ohlévů
a koniren,žlábky k odvádění vod,polní můst

a podzeroníkanály,kruhové i vejčité,ro
různých rozrněrů, sohody, skruše pro studn
venýfe, soohy, pomníky, obraby kol hrobů a
ohodníků jakož i jiných sde meuvedenýcha do tohoto

oboru spadajících předmětů aE“ v bojné zásobě.:
al i nit Štěrkupro sinice,

Dáleci dovolujupozorní u vývoz pro
Na požádánízašiucenafky, jakož 1rozpočtyzdarma. —

; ,

i Josef Dršata,
miétr sednioký, majitel a vyrábitel oemento

wýoha betonových výrobků 4
v Poděbradech.,

JAN UHER
T RDÍ KRÁLOVÉ

„na páměstí
dodává * 6. množství neslčá

, Vtrsvere)"íhnol ze dkladu, ktarý dě
malézá na PražskémPředměstí, dále *
nabízí ze svéhoskladu na náměstí“..
č. 189klešťové železo, drátěníky;,
veškerékováníanástroje, barvy,“
fermeže, karbolín, cement, ku
obyhské nádobí atd. Vše v dobré *

jakosti a v cenách nejlevnějších

Kupatodsvých,popořnsem 0
Pravé přírodní

SED-1Mrza28, 30,40,50,60 a 60kr.
- doporučoje . 32obchodvínemáírmy:

Alois Sláma,
vbPraze, ,

Kr. Vinohrady, eároží Palackéhotř.a Skrétovyab
Vsudech levněji! Cennikyzdarma. :

|- MVinnýocetr litr16kr. “ií.

Pekařsképote
ze topení hnědým uhlím Ž.ň m 6

kovárna na stroje a slórámnačelena

Josefa Horáka.
v Lómnýcinn Popolkot.
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To nejnovější
Jikoě 1 veškeré droby.hladkýchpako lng:

všem účelům

v obrovském výběru
doporučujev. ŠPA

tovární sklad snken,

umělé tkalcovství a vlastní výrobavež. vek ke. 0
v Hradci-Králové.

Wzerky ma požádání franko. Prosim

jen ©mání ruku 5 Kjakému účelu.
2 r ms

" V
.
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"bdOO0000000 Soos000000OZOPoooenoooneooosohh0o00

práji rómul

Vysnamenás“18.VŘ m imácí dl r. 1894letou medaili a dšbl

UMĚLÉ pů, zemaniáta,zmeiskée

ji ZUBY
Fm prácev ohor ten spadající
přesně a solidně na základě dlou

"deluseh akušeností,ru
če ta pejlepál obsluhua

jo0g1dJEpITONCtěné přísní "obecenstva
poroučí se v úctě plné

+Josef Čáslavský,
zubnítecbník

Pražská ul č77. vHradeiKrál

T Svůj k ovémní

c.

+.Seteoačncccs+00050Soeoeccs

ad VK
VCCDGcy

PRA: B:

(05),

A

A
Poppůvjedině pravý

NÝ z6e
6 08« hracenovýMpsacé| snímacíink

AD B
ousty doporučujefirmaPojpasp.mafitelJ.

a 4

Sensační

„Broll „pocomí-sebou
zvána nosění mých psléstovatých 3'dobrů čktže
a s vložkamí kn Drosycování zhotovených střevíců

proti pocení nohou uchrásí každého od nopříjemnébopocenínohou,ale téži od

bolestných:ozpobenin
a kuřích -ek

Josef FHanzlik,“

korespondenčnílísteka obdržítezdarma a franko
nejnovější ceaník Grmy .

A FRKLAUS,

Í

něko

Pe

KEE
4 „m Zlaté:a stříbrnéklenoty -.

„VÁCLAV ŠOLO,,tník aotřibraík, |
přisežný,Poudal. znaleo a odhados |

v Hradei Králové
" (ov-Jánaké náměstí číslo: 779

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně záso
bený sklad, klenotů, slatých,stříbrných a
pravých českých grenátových šperků, stříbrné
stolní náčiní z nového a čínského stříbra,
oadohné stolní nádobí veškeré slató a stří

brméhodinky I. jakosti; dále pendlové hodisy s budíky růsných druhů sesárokon
$ roků za ceny Aevnější než-věude Vindě.

Veškeré zboží je účedně zkoušeno a zRečane.

[Objedná rá ahotovují,NÁVODo, SAB pa
Vše za levné ceny. (18)

Staré ulovesty se.kupají a vyměňují.P
serot

ASTKSTTo

sAnad

A

jsou korkové voskované

„KOBERCE
-T J. ŠPALEK

vw.Hradci Králové. (%)

pogradoké přístroje
a veškeré potřeby

ku fotografování
odporučuje

Tomáš Loukota,
první továrna fotogr. přístrojů v Čechách

založena r. 1874.

Vymamsmnánna zemskéjubilejní očo Pau
r."1591. a na nórodopiené výstavě československé

r. 1905.sluleu výstavní medal i.

Antonin Sucharda,
sechař-a řezbář w ové Pace

( (v Krkonoších)

Dbě. Slsošekse ku zhotovováníoltářů, bežlchplesdiokyprovedené,odené, křiževé ce, soch ve dřevé | kameni.
Starší práce umělé ceny mající, bedlivě

opravuje, pozlacuje a polyohromuje.
Maje pak výrobky vlastní, ze své dílny
pogbázejícíposkytuje mímo bedlivou po

sluhu i oeny 00 nejmírnější. 65



. Úplnézařízenírestauraci. —
Č"*

doporučuje

banéhodřevaatd.

OR PRE RP ZR RK RDR M v M
X“"3

(PSTRUHY.avy;
ježřádněurarenéPujnevy, se výbornou
ebatí a jsou velevítanou pochoutkou při každé slav
mostní hostině, zasílá v původníchvaničkách na

-6 zl. debírkoa (91)

Em. Wotruba wSušici.

: Pelitiské družstvo klskové
v Hradci Králové

právě vydalo tiskem bisk. knihtiskárny:

Obrázky zesmíšené osad
-© kstoliekému lidu na osadách smíšených

napsal
. Prautišok Mimra.

Yymoře zábavných obrásků ze skutečného ži- $

Švote katolického Jdu . osadách nábožensky |
mřoěklédázásáhu bele Akaeiomen ýe sňatků

Stran 168, 80. Cena 43 kr.

| Oednér úmáPolitické družstvo tiskovéMet- náiNtiskárnav MradelKrálové.

A řomosoody
se sárukóu solsdního odborného provedené

vwje a vyskouší 98

A. RAINBERGA, 
první konc. sávod pro stavbu hromosvodů

*V PARDUBICÍCH.

Bospočty a osmníkysdarma a franke.

JAN HORÁK:
soukeník

V RBYOHNOVĚN E
nabízína dobujarmí

Děluje všem s veledůstoj
velectšnýmzákazům„im ran ai pro
sim, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buji vědyvaornou, poctivou obsluhu. (16)

:7 Vod ovody
šsaleho namočinnétabneb propro jakýkolivpolliv pohoa

MY*čerpadla W

-JI:p

Lázně, koupelny, klosety,

574 Pardubicích. 98
Rospočtya cshníkyzdarmasfrazit.EEK

9

Stálávývýstava

„Utto“vých motorů
nejnovějšíkonstrukce |

pro plyn a benžin. —
přes 200 čestných -cena vyznamenání;již 12000
motorůse silou více nežli 190.000 koňskýchaž

(61) v běhu.

| Zástapos:(A. ŠEDIVÝ utmicor,Kinského třída čislo 321.

Každý původní motor „Otto“jest opatřenochr
: známkou, jinak je nepravý. íA

do potřebuje
VODU

pro města, obce a soukromé domy.

všeho druhujna ruční,parní, vodnía eatourový pohyb.
x Lázně aklocety .

pro veřejnéÚstavy, školy, nemocnicea soukromédo- |my, dle nejnovéjšího systému, které nezapáchají
Wydrauiické drhače,

-které do libovolné výškya vzdálenostisamočinněvodu
vystřikují.

Samočigné napáječky
železné, lité, emailované neb z kemeniny vylévané,

poslední nápadně levné.
na

patent. a nejosvědčenéjší, která nezamrzají.
Větrné motory

bouřivzdorné úplně z ocele a železa.
Teplovzdušné motory

pro villy, cihelny, velké „oepodářesví a snhrady.sta „
JAROMÍR GROSS,

hydrotechnický, stavební a instalační ústav
v Litoměřicích. ,

Zualeczoů radu, rozpočty acenalky na požádání
zderma.

.r.
ď.-A>

PP0"20PO0

FT

dovoluje si ctěnému obecenstvu ozmámiti,

pdnem č, května otevřesvůj závod

v domě p. Urněra
proti kostelu sv. Ducha

a doporačaje se k provedení veškerých
pracídooborajeho spadajícíchamceny

+)

AAU"

C p.
Na zemské j (výstavě v Prase 1991.:Zlatá medařig

n vyz . prům. m bulharskék tárěle1808.
so-průmyslové a náro v Hradci lovéNa„Nejvyššívyznamenání: Zlatá medglie a kurusou.

ÚČeskoslovenské vypřese 1893.1. ces;diplom N. V. 7.
výsta

A, UKATAvddonahpra VŮL pra

Úorársanaplna, planinakarmu a rarhaay

Al. H ugo Lhota
v Hradci Král.

Filialaísklady: ve Y IK Saleiánergskte
v Brně,Orelakáulice č.7. o.

doperoušíS jeme obecenstvasvá|,

Mnnalákalzr rvšechrosměrův cenách,při ladnésovníročenétrvanlivostiavyrovnanéuhlezené
pom, Zobyěnakma

ma splátkyza výhadnýnh sodmast
Kárakapětiletá. VÝr06čovše samí. *.

Í

kelen

vw —— aoZelezné
mříže, okdu, okenice, dvéře, vráta, ploty
m9-Železné WA

konstrukce, rasby a mosty nejlevnějiprovádí
A. Rainberga, 

volkodílna zámočalcká v Pardubloleh.

96 Bospočtya cenafkyzdarma o fake.

"draků patent „zahradníchi
polárových— 77

očních slřÍKAčkk,
jakoš i čerpadel na čerpání
močůvky, vody se oklepa a
růsných tekutin. Lále osvěd
Čené stříksdky.memytí láhví,
se oenuod 2%do 80 sl. do

poračaje10a vyřto

Josef Lax v Chocni.

Z Van zm ma
"Bohatý výběr všeho druhu nábytku.

Výrobaa sklad nábytku

Ki OKUHERSKÝ,w Hradoli Králové
odhho náměstí čislo 07.

z| Skladytabulového a dutého porcelá“

ori maje drn »Pt amp



Přátelé!
. Žijeme v době neivýš pohnuté. Vzrůstající nespokoje

sory internationaly, jíž 1 náboženství i vědomí vlastenecké je
„stanoviskem překonaným,“ ohrožující všechen společenský

pořádek, nutí pokojné občanstvo k vážnému přemýšlení o pří
činách těchto neblahých zjevů, nebezpečných nejenom národu

našemu, ale společnosti lidské vůbec. A veřejné mínění ozna
čuje jako klavní příčinu toho: gokleslost náboženského vědomí
O růmých vrstvách lidu. | ne

„ A tomuta mínění přisvědčíkaždý, kdo jest zkušený a
„nechce popírati pravdy. Pevnávíra, důvěra v Boha a věrné
„plnění náboženských povinností z pevného přesvědčení jsou
jedineu bespečnou hrází proti vášním lidským, jen ony do
vedoa posilováti pro dobro vůli člověka, tak snadno ku zlému

vají voškéré moci i zákony lidské. O
„Aby však nábošenské vědomí v Jidn se šířilo a mělo

ipečný ráklad, jest nutno pěetovati je od nejútlejšího věku,
„ %j vychovánímládeše meníse díti na základěnáboženském,

Jediné toto vychování může přínésti našemu národu doby
utěšenější a k důležitému tomuto dílu povoláno jest především
učitelstro duchovní i světské. Proto s radostí uvítali jsme

-správu o založení Spolka katoliokých učitelů v zemích koruny
Svatováclavské, jehož účelem bude pečovati o náležité“vyučo
"vání s zdárnoú výchovu mládeže, pěstovati pravou lásku
k vlasti a domu
výsledků vědy vychovatelské — dle zásad katolických a ne

- váhali jsme přihlásiti se za jeho členy. :
Přátelé ! V německých zemích říše naší i v říších jiných

již dávno založeny jsou katolické spolky učitelské, čítající
množství členů, kteří jsouce pevně přesvědčení jak o nutnosti
náboženského vychování mládeže tak i o tom, že toto vy
chování může se díti jenom na základě určitého nábožen
ského vyznání ku spolkům těm přistoupili,

0 Čechách. | |
Nuže přátelé, mělo by snad zůstati k této předůležité

. Svatováclavské, těch zemí, jež počítají ku svým nejšťastnějším
dobám ony, v nichž národ jejich Inul;ku vířeSvatováclavské?

Také učitelé evangeličtí mají svůj spolek — nuže se
|mělibymítispolkujemučitelékatoličká? |

Toho bohdá nebude, aby český učitel zdráhal

toliokémuspolkuI

-=

Vznášíme k. Yám : roshu přátelé, abyste v hojném
čta přihlásili se ku Spolké:katol. učitelů. Neobávejtesa

křika těch, kteří učinili svým heslem bezbarvou bezkonfes

svědčení, spíše hanbou jest dáti se jimi sastrašiti. Těm, kteří
nás napadati budou, odpovíme: „Máte-li jiné přesvědčenínež
my, mějte si je, pokud vás zkušenost nepoučío jiném, — my
vás pro ně tupiti nebudeme. Budete-li tupiti však vy nás
pro přesvědčení naše, budete tímto odsuzovati sami sebe.

Pravda nezná ustoupiti zlobě, kdo jí laje, ten ji za

Nikdo z nás, přátelé nemá příčiny.aby se ostýchal ku
Spolku katolických učitelů přistoupiti.

Odmítáme se vší rozhodností výtku o nevlastenectví.
Věrní katolíci vždy -byli věrnými vlastenci a nejobětivější
vlastence, kteří prosluli v díle národním odchovali nám cti
hodní učitelé katoličtí. Oni odčhovali i nás a my po příkladě.

Rovněž odmítáme s veškerou rozhodností i podezření
tečnických s úmyslem pracovat: o súůženíobecného

vzdělání a podob., Pěstovati v mládeži ducha náboženského
„nikdy zpátečnistvím nebude-$ na sůžení pravého vzdělání

Odmítáme konečně rožhodně domněnku z neznalosti
věci či z jiných pohnůtek pronášenou, jako by spolek katol.
učitelů měl býti ovládán duchovenstvem.

Či to, še nám katolické družstvo podalo ku zřízeníspolku
pomocné ruky, oprávňuje již někoho, aby tuto domněnku
rozšiřoval? Myšlénku o založení spolku pojal učitel a družstvo
samo si přeje, aby spolek řízen byl učiteli. Či snad to; že i
duchovní učitelé členy spolku býti mohou, k domněnce té
opravňuje? — Zajisté ne! Vždyť i jiné jednoty učitelské při
jímají duchovní učitele "za členy, — a nikomu nepřipadne
tvrditi, že by jednota byla proto kněžskof.

A to co činí jednoty jiné, neměl by činiti spolek uči
telstva katolického? ©Prohlášení nejdůstojnějšího episkopátu
rakouského, že nežádá si církev nadvlády nad učitelstvem
zbavuje nás úplně povinnosti, bychom odmítali i výtku, jako
bychom pracovati chtěli k tomu, aby dostalo se dozoru nad
školami duchovenstvu, které samo po něm netouží.

Odmítáme veškeré tyto neoprávněné výtky a domněnky
vyslovujíce politování, že bojuje se proti nám takovýmto spů
sobem, ačkoli jsme ničím příčinyk boji nezavdali.

Nuže přátelé připojte se k nám na prospěch dobré věci,
na prospéch mládeže nám svěřené, na prospěch drahého národa
našeho; rozmmožte naše řady, majíce pevnou naději, že přese
všechou nepřízeň doby Bůh bude žehnali našim snahám!

Jos. Bednář, správce školy v Vlčkové; Jar. Bém,
včitel v Seči; Vác. Benda, Hd. uč. v Liblicích;
Váci. Beraa, správce školy ve Vysoké; Ant. Bla
šek, uč. v Rosicích; Jaromér Brick, uč. ve Sku

hrově;JemBroš,uč.veVetenovech;Kkooper.v Kostelci u Chrasti; AI. Cd Koop.
v Dol. Krupé; Kl. Černovická, pěstounka v Tur

nově; M. , imd. uč. v Turnově; Ant.
j, říd. uč. v Sokolči; Amf. Dvořák, děkan

v videch; An. Dvořák,uč. veVejvanovicích;
+ Jos: „ uč. v Krucemburku; Jes. Fleygor,

uč. v Hor.Rovmi;"Jas. Flskáček, ně. v Žižkové;
*44.Portýnova, uč. v Klecanech; Dr

fen. vikář a kap. děkan v Hradci Králové; Se

uč. v Žebvěy. Jes. Gwl, žid. uč. ve Spyticích
Boh. pep. koraoří a bísk. vikář v Hořicích;

Jy Botek v Turnová;Jes. farář
v Chomuticích; M. B. Bone Pardu
bicích; Jos. Hořejší, správce školy v Ouči; M.

uč. v Pardubicích; K j, uč.
v Krucemburku;Jos. Hulatg, larář ve Všesterech;
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Fr. Chejnovský, farář v Sendražicích; Jos. Jafour,
uč. v Křimicích; Fr. Jelínek, uč. v Maloticich;
Karel Jelínek, uč. ve St. Kolíně; Eim. Jindřichova,
uč. v Trh. Kamenici; Jos. Ka/ka, říd. uč. ve
Zdětíně; Jos. Kaiewinkler, uč. v Chrasti; Jan
Kašpar, tid. uč. v Křimicích; Fr. Knesdl, říd. uč.
uč. v. v. v Mirošově; Vojt. Koláč, uč. v Šestovi
cích; Amt. Kostka, říd. uč. v Kostelci u Chbrasté;

Fr, Košák, katech. v Mirošově; Václav Košíšek,
uč. v Křimicích; Aug. Krystiam, kaplan ve Vše
sterech; Ji v Lanžově; Ant. Lá
ska, říd. uč. v Polo rčici, Fr. Lebenský, správce
školy v Sezemicích; Jos. Macháček, říd. uč. v. v.
v Josefodole; Al. Matoušová, uč. ve Žďáře; Bedř.
Moravec, uč. v Mirošově; Jos. IMrásová, uč. v
Turnově; Ladielav Nági,

N kotech.v Golč. Jeníkově;k etoop. ve Svratce; Fr. Orel, říď. učitel v Horní
Rovni; Beh. Paulus,katech. v Pardubicích; Věnec.
Paulus, teditel Chrasti; Jan Pelikán, říd.
uč. vBorovanech; nf. Pilát, říd. uč. ve Střez
mífi; Jan Pokorný, Hd. uč. v Robousích; Jen

Pošmourný, uč. v Dol. Slivně; Maž.- Pradáčová,
ind. uč. ve Střezmíři; Jos. Procháska, děkan v Do
břevicích; Amt. Prokeš, Hd. uč. v Chotěborkách;
Fr. Prokůpek, katecheta v Pardubicích; Eleon.
Proškova, ind. uč. v Turnově; Al. Puchta, říd.
učitel ve Střebsku; Fr. Radouš, říd. uč. v Trb.
Kamenici; Fy. Rajský, správce šk. v Litošicích;
Vojt. Renč, uč. m. školy v Turnově; Fy- Reyl,
řiditel borromea v Hradci Králové; Jindř. Rotta,
katech. v Mnich. Hradišti ; Jos. Roudnický, říd.uč.
v Jestřábí -Lbotě; Vsht. uč. m. skoly
v Turnově; Jan Sehnal, bisk. vikář v Bělobradé;

„ Sehrober, bisk. vikář v Slatiňanech; Kar.
kopec. Fld. uč. v Předhradí, Karel Skultéty, říd.

uč. v Šestovicích; Fr. Sládek, uč. v Chrasti;Jan
Sobotka, kapli. v Golč. Jeníkově; K. Souhradorá,
uč,v Turnově;Dr. Jan „ kanovníksprof,
v Hradci Král; Karel Sptegel, řiditel ob.:a měšť.

šk. v Kostelci nad Orlicí; P. > Stehlík, farář+v Želivě; Fy. Strouhal, uč. v Bojenově; Tom.

břetvy: farář v Mikulovicích; Aaf.. Svoboda, říd.uč. v Řestokách; Jos. Šafařích, uč. v Libenicích;



W. Šotř H uč.sg Žďáře; BartaiŠvtčilova,induč. ve ; P. č „,Hd.uč. v Dol Slraě::
Jos. uč. ve Týtěnici; Fr. Šklíba uč. v
Sopotnici; Tom úle, katech. v Praze; B. Sleek
tová, uč. v Mirošově;Jos. je, říd. uá, v Lou
kově; Védlav Špaček,říd. uč v Kožšátkálíh; Václ.

: uč. ve Velímí ; Jos. gytna. kate
cheta v Kr. Dvoře; Al uč. v Ostřetíně,
Vác. Štěrba, Hd. uč. ve Velinácb;

pr Fr. Šulc,
kons. rada aK v Hradci Král; Fr.Teler, uč.

; Fr.
v Turnově Teutesh, uč. ve Střezmíři; Tom.
Tichovsbý, říd. uč. v. v. v Žižkově; Wojt. Tittel
daeh, říd. uč. ve Skuhrově; Fr. , uč.

v Pardubicích; Já, ZMáč, bisk. vík. sekretářveVel. Jesenici; Jam Vácha,říd. uč. v Břevnici;
JW. Valenta, íd. uč. v Librenticích; Jos. Včelka,
uč. v Košátkách; Amg. Veselý, říd. učitel v M.
Bříšti; Jas. Vítek,íd. uč. v Perálci; Jan Volenee,
říd. uč. v Ostfetíné; Fr. W „ kaplan v Par
dubicích; Jách. Vrabec,uč. v Libranticích; Vina|
Vrbata, uč. v Bejšti; Ant. Vášstečková,uč. v Par
dubicích; Jind. Vysekal, uč. ve Siřezíři; Fr.
Walter, arciděkan, em. c. k. šk. insp. v Chrudimí;

OH. Webrová, uč. v Pardubicích; Ford. Zajíček,
farář v Bejšti.

.. : 4
Poz n. Další přihlášky aš do ustavující valná !

hromady přijímá důst. farní úřad v Mikulovicích
p. Pardubice. — Bližší oznámení a ustavující val
né hromadě, ješ se bude konati dne 8. m. června
v Hradci Králové, bude zasláno každému přihlá
sivšímu se členu poštou. Zdař Bůb!

ABOÉD
Rozhledy.

Das 26. května.

Za posledních daů proletěly českými časopisy
stručné zprávičky, velice vážného a důležitého obsahu.
Dschtivě čekáme, kde si nejdříve obsahu tcbo všimnoa.
Nejedná 60 totiš o docela nie „menšího“, nešli o 00
stavení nových čítanek pro obecné a měšťanské školy
české. Dle zpráviček těch vybrány jsou jiš osobnosti,
které úloby té mají so ujmoati. Nechceme nikterak
zasahorati v kompetenci té instituce, která má právo
osobnosti ke skládání čítanek jmenovati a dekrotovati
a beze vší ujmy na vážnosti těchto ctihodných osob
ností úovolajeme si o této sálešítoutí promésti několik
slov. Kdyby 00 jedaslo a sestavení praktických alabi
kářů, na nichš by se dítě nejsnáze a nejlehčejí na
učilo sestavovati písmena či hlásky a slabiky ve slova
t. j. na nichě byse žáci unejmenšímnamahánímsebe
i svýchučitelůnaačíli čísti, pak hloboakdolů. Ani
slovem bychom o tu čítenkovos komisi, o mižnovinami
správy probíhají, nezavadili jinak, nešli s blabovolným
očekáváním a ordečným těšením se na to, 00 výtečného
vyvede. Avšak dle zpráv novin jedná se o sestavení
čítanek pro obecné a pro měšťanské školy. Souditi
se to dá z toho, fe se povolaným ktomu osobodetem
zároveň blabopřeje, aby prý byly ve skládání svých
čítanek šťastnějšími, nešli byli jejich vážení předchůd
cové: školní rada Štastný, řiditel J. Lepař a poslanos
Sokol. Posledně jmenovaní pánové sestavovali čítanky
pro obecné a měšťanské školy a proto mepochybně
běží o jejich nábrada něčím lepším, s čímž nomůžeme
souklasiti. A právě proto, pak-lí že se jedná o nové
čítanky. pro naše obecné a měšťanské školy, pak to
noviny svěstují, ta bychom sl přáli, aby komise k jejich
sestavení byla poněkud čirší a liberálněji vybírána,
nežlí je ta slavná komise, která dle novin práci tato
má podaiknonti. Jsou to pouze ponejvíce páni učitelé
obecných a měšťanských škol, jež by na prstech spo
čítal, Choráme k jejích dkolníma i literárnímu půso
bení veškerou úctu, ale dnes bychom si komisi k se
stavení školních čítanek představovali jinak, pak li so
o ni skutečné vážně jedná. Záležitost tato musí býti
projednána poněkud hlouběji, nešli jak se zdá, še so

© FEUILLETON.
Z krajiny duchařů.

V našich Krkonoších zbotovují a prodávají
chudí, lidé panáky jistého druhu. Takový panák
má oděv z březové kory a mechu, v ústech dýmku
a v pravé ruce pořádnou horskou »bandasku«.
Říká se mu Krakonoš, čili překrouceným němec
kým slovem »Rybecála. Najdeš bo tam teké skoro
v každém stavení. Kdo pak by také chudému vy
rabiteli Krakonošů nepřál výděleček?

Poněvadž ale těch Krakonošů jest již všude
dosti a pověst o skalním duchu v borách krko
nošských skoro již zanikla, radil bych těm lidem,
aby vyráběli +duchařskou Mářus«,

vinu ovšem,« pomyalí si ten který továrník
Ra panáky — ovydělati peníze na zlatě nebo na
blátě, ale nevím jak vypadá. Kde vezmu model?«
í Holenku zlatý, já to také nevím, protože
jsem neměl posud Čest, spatřiti ji tváří v tvář, ale
můžeš ji poznati tam kdesi na Jilemnicku, jek chodí
) rancem mezi esvými«. Možná, že jich jest víc.
Kdo jest ta žena? Takto nepatrná osoba, ale pro
wředořte (medium), medikantka mezi živými a
urtvými, mezi tímto a oním světem, která na
»bůzích duchařských vede hlavní slovo.

ovýchzkušeností, jichá nabylipři tom,
cosímládežzeškolydo fívotanepřínegia.Dotýkámesetétozáležitostinosjemolračeěa půšl

bychom si, aby naše česká veřejeem, pak li 68 © Doré
sestaveníčítamekpro obecnéBměšťanskéúkolyjváná
otásee této věnovala trochu Víse popornosti, našli se
děje nyní. Otáska týká

předcestojí za to, aby každý otec, každámáti a

%

aby se mládeží dostalo de rukou te, co by bylo možao

po vyslechnutí všech společénských kruhů nabi veřej
nosti, která má první nikoli právo, ale povinnost
počovati, aby se reládešídostala do rukou kmibemej
dokonalejší. My bychom si přáli, aby nové čítanky
snamenali pokrok školství a nikoli žádný „úkol“ ně
kolika učitelům. , ,

Poksd půjdeo akptečné povzncdgníškplskyí,ta
tážco sajedno. Při toš

však nelze ném emičeti jednoho zjevu při sostavování
čítanek, ješ mají nabrašeny býti novými. Sostavovati
pomáhal je pan poslanec učitel Sokol. Ale v žádné

ačkolípan učitel Sokolrád o němpíše apřednáší.
Pročpak se mesasadilo to, abyčlánektakovýdo
čítanek alespoň pro měšťanské školy přišel a pek-li
to nešlo, proč se svého spolupůsobení pří akladbě
jejich nevsdal? Kde je důslednosí? My bychom rádi

© Husovi, o Komenském, o Bílé Hoře se nelekáme,
ano žádáme o ně, aby české dospívající mládeži moblu
býti o jejich významu ve škole vykládáno. V čítaukách
pro měšťanské školy dokonce chybětí nemají, coš pam
poslance Sokol zaříditi opomenul.Proč? Z přesvěděení?

» *
6

Y tomto týdnu připadla výročnice mstí Frant.
Palackého. Zrovnav den, kdy tyto řádky píšeme.
Ke hroba Palackéhď odbyta každoroční pouťa návštěva,
což bylo jediným, co strana staročeská a učené kraby
pražské památce muže toho po 21 let věnovaly. Že
dávno nebyla o působení Palackého vydána kniba,
která by zejmena náš dorost soznamovala s ÚBohem
4 snahami dob, v nichž Palacký žil, to se především
na straně staročeské kratě vymstilo. Bylo to důsled
kem, že vo totiž o příslušné vzdělání národa nestarala
A nejmnožšší stoupenci její se kočkovali pouze o man
dáty, za nimiž mnozí ucestydatým přímo spůsobem
přeletěli ke straně mladočeské. A © postavesí pomníka
Palackého v Praze mohli se v době květu staročeské
moci staročeští páni zcela bravě postarati. Soad nyní
konečně bude vynahraženo Palackému to, čím bylo na
škodu celého národa na památce jeho po leta hřešeno.
Dae 14. června 1898 připadá stá výročaice jeho za
rosemin a tu zajisté si celý český národ vbodsým a
prospěšný m apůsobempřípomenepůsobnosti tohoto
muže a jebo současníků. Želíme, že se soukromní
nakladatelé musili vjstí tobo, aby poněkud podrobněji
kiršíca vrstvám byl život Palackého v čas podáa, ač
v první řadě měla to obotareti „Matice Česká“, jejíž
byl Palacký takořka otcem. Pánové institeci tuto sprá
vající měli se předovším a dávno te postarali o nej
vetší rozšíření vypsání význama Palackého, jeho snah
a prací v našem životě. A kniha o Palackém šla by
daleko více povznošení mysli lidu mášebo k duha,
nešli me jdou k dobu jalové, nechutné a trivialní
anekdoty o českých městech a o církevním životě
v Čechách. Nyní „Česká Akademie“ spolu s „Hleto
rickým Spolkem“ a „Mál. Společností nask“ starají

Table žena zastavila se jednou na své mis
sionářské potůlce u zámožné vdovy jen tak, aby
si oddechla. Za řeči stýskala si vdova, řekněme

bolest.
vJiž jsem byla kolikrát u lékaře, dal mi ma

zání, ale všecko nic platno; zvlášť před nečasem
mne v ní trhá.«

„Milá brachu,« otevřela duchařka ústa svá,
»milá brachu, já bych vám poradila, ale vy mne
sotva poslechnete, viďte? |

»Proč bych neposlecbla, bude-li to k mému
dobru ?«

»Víte, hospodyně, lékaři pomábají od peněz;
kdybyste přistoupila do našeho spolku, jistě se
uzdravíte. Pán Bůh vám pomůže.«

Korábová se při té nabídce otřásla, jako když
na někoho smrt sáhne, neboť o spiritistech nesly
šela mnoho dobrého, ale slyšíc odvolávati se ku
Pánu Bohu, soudila, že nebude v tom nic slého,
když se podívá jednou de shromáždění duchařů.

»sKdy budete konati svou pobožnost?e otá
zala se nesměle. Zdál> se jí, jako by podávala
černému — Pán Bůh rač chránit — pra.

déli máme u nás shromáždění, přijďte meat nás;
nebude vás to nic stát. Uvidíte, jak zpíváme ná
božné písně a jak duchové a nás mluví.

„zálibousevnísahlosbal,nežlicestanenjlkorre
apondencijeazboetištěné, Přepisy a saste. Palackého
listů nebudou muchem levnější nežli co -by stál sa

alespoň tisíc vlastenců, kteří by si toho potěšení ne
odepřeli, aby ve své kathovně měli vlastnoruční listy
Palackébo. Ovfem še nám nelze „krabunesmstelných“;
teřt 09a toto; tydýnípaztstalosté Paacišáhostarají,
eníraditá: slo dorali bychom sezas výšh uvedený
uvůj návrh alespoň u semských poslanců, kteří by
mobli orým Časem, až se bade jedneti na. saéma o
sabvenci Akademii, toto: přání vyslovili. Víme, še
+Obnora“jest hojněčtema| vokruzích,kde seto.
dánejméněočekávataprotospolobáme,še nášnávrh,
nepřijde v zapomenutí.

* *
+

Letošní máj přínoslčeské vošujnosti dvě veliké
překvapoaí. Jednak odkas polic: komisaře
který poračil „Ústřední Mat'ci“ 300000 sl., oblašii
každé vlastenecké srdce, ale ještě více byla naše ve
Pejnost překvapena velkolepým dědictvím po dr. Er,
B?ř.Kadičíkori, majiteli cukrovarav Cerekvici u Li
tomyšle, který odkázalčeskéma: národu celý milica
koran. Tyto události, jímě vdějinách naších nesl
rovných, každého radostně musí rozechvětí.

Avšakpří (omnelze seubránititaké jedné trpké
vzpomísce. Dr. Kadičík, ojeboě vlasteneckém zenicení
nemůžebýti žádnépochybnosti,ucháselsaa 1891
ve skupině měst Litomyši-Polička o mandát poslance
Baříšskouradu. Že to nečinil se žádné zištnosti nebo
s nějakýchjiných sobeckýchohledů,to jest dnes na
jisto postaveno a bylo to zajisté I tehdy známo. Kdo
však se pamatuje,ce toné0mužza svoeknedidatura
skmsil,ta menípochybnosti,žejistětehdejšíjehood
páceiasi dnestěžcetohoželí, cosa proživenstvíma
působili.Afeletitohomusítímvíce,posěvadějeho
protikandidát nejedacm kandidován a zvolen byl re
skupivách dvou. Případ tento bude zajisté kašdéma
z našincůpoučením,že nemídobřeavodati hned na
kašdého kámen a vyčítat mu „bříchy“, neboť napo
tomní usvědčení s omylanebývá vždycky zrovna pěí
jemným. V jednom městě zmíněné ska dali prý
dra Kadičíka, jako kandidáta dokonce se
braš a chtěli bo strčit de datlavy — —

Ať jenom pánové dnes uráši, jak by mohli pří
pedněpro své obce těžit:, kdybybyl p.dr. Kadičík
semřeljako jejich poslanec, který by jistě byl
D8sváměsta,jako jejich zástapce, vprvní řadě
pematoval. A jebo protikazadidát nebyl by utrpěl té
nejmenší škody, ueboť porážkou Kadiéíkovon získal
sbytečně mandáty dva.

Tento případ,aniž bychomohtěši někomaněco
vyčítat, uvádíme jenom proto, abychom ukázali jak
lid mackdysvéhonajrůtšíhopříteleneznáaznáti nechce,OLE
-= ———,,——, ,——,,,, ,, |,

»No, teda přijdu«, rozbodla se Korábová,
»Co pak jsem ještě chtěla říci?= sáhla si

duchařka na nos. »Jak pak vám kravičky dojí?a
Teď zas Korábová chytla se za nos. Dostala

po lopatě pokyn, že za dobrou poradu má se od.
sloužiti, nebo sni kůře darmo nehrabe, i
holub klabne někdy zrno. Donesla přítelkyní py
tiček bílé mouky, kousek másla jsko hlava a ně
kolik vejíček na »kyselo«.

Bylo psk oběma pomoženo. Duchařka měla
svůj honorář a Korábové se po návětěvé median
skéspobožnosti« značné ulehčilo, Nastalo suché,
pěkné počesía reumatické bolesti v noze pomi
nuly, Oblouzenápřičítela své uzdravení »dobrým
duchům.«

Aby úplně se pozdravile, chodila pilně na
schůse. Časně z rána vydávala se na cestu bosa,
kráčela po zarosené trávě a tak, neznajíc Knejp
povu radu, nabývala lepšího zdraví. Stala se hor
livov spiritistkou a nikdo jí to nevymluví.-Žeduchařkaneodešleodnínikdyaprázd=
nou, může si každá křeafanskái nekřestavskáduše
pomysliti. Nač dávat lékařům peníze,když to jde
beznichzdarma!Codátá jestjen vděčnost.
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Hospodářská výstava v Praze,

»ště velkých firem a skladů pražskýchbyla ecoby
čejně četné obeslána.

: Letošní hospodářský trh vynikal protě ped
«cbásejícím bobatější i úplnější výstavou hoapo
Zdářekých strojů, seznámil v 6 odběrately.
| V. posledních letech zlepšeny byly hospodářské
-stroje v sestavení, v staviva i provedení měrou
-tak .velikou, še jest v skutku nesnadno sestevih

„práci spůsobem novým a účelnějším vykonával,
než. stroje posavadní. Tím vysvětliti lze zároveň

00. sjev, že letos bylo poměrné méně noviaek
„než v letech dřívějších vystaveno. Nábradou no
.Visek jsou však zdokonelené stroje, kterým věno

"vvali strajníci naši zvýšenou péči za účelem oprar,
„doplůků. a zlepšení celku i částí jednotlivých.

VVýraba českých strojů nepopíratelně pokro
„čila a může posnenéhla vcházeti v konkurrenci
„se stroji americkými a anglickými. Český rolník
.$ ploou:důvérou může potřeby své opatřiti u če
„ského strpjníka a oba podporujíce drub druha sc
„milují tím.celek národohospodiřsky a přispívají
„k rosmoožení mejetku i blahobytu národního.

Welké továrny pražské vystavily celé skupiny
sstrojů, avšak vedle“ nich čestně vystavovali též
„maloprůmyslnjci, Velmi zdařilé, v moobém ohledu
„slepšené výrobky vystavovaly firmy = českého
severovýchodu.Tak vystavovali:

Adamec František v Jičíně kollekci
můzných Adamcových pluhů, bran a nejnovějších
pleček aa řípy; V. Bureš v Kolíoč kollekci
i, 2-—,33—,a aradlicových pluhů, ruchadel,
bran a plečí;Václav Čákora v Řivoě pluby
s plnáňsty „pro blubokou a mělkou orbujakož i

| Aolezný tíradličný pluh samoběb;
Jan v Ostrově u Brandýsa o. L. plečkypaten
tované a plih s plažňety se ssmovodem a dřevě

strojlrnavDolnímCetněa Boleslavi

hnojiv, epřežní pobrabáče, žentoury, mlátičky s 3

ezcentrové kelezné a dřevěné stroje na řezanku
(33 a $7 cm.), Stroje na 3 a 4 druhy řezanky. a

„nách vystavil volmi pěkně a důkladně pracované
žentoeresé mlátičky « čistěním, žentourové mlá
tiéky s vytčasadly a sítem, žentourové řezačky se
samočinsým ochranným přístrojem vlastního pa
tentu; Braiří Jouzové, továrna hosp.
strojů v Pečkách vystavila secí stroj 19řád.
kový, relkou řezačku pro pohon parní a 4 velocipedy
6 podstavciv různé váze; Knotek a spol v Ji
číné vystavil 3 žací stroje na obilí, 3 žací stroje
oa trávu, koňské pohrabáče Holingsworth, koňské
pohrabáče »Tygre, 3 třídiče fukary, čistící mlýnek
se síty, 2 čistící mláticí eložení žentourová vlast
ního patentu, 3 mlátičky žentourové, žentour zvo
nový a ležatý pak z brusy k žacím strojům. Stu
dnička Josef v Kostelci n. L. vystavilpěkný
krytý žentour, mláticí stroj a srotovník. Vacek
Karel výroba patent, plubů v Lysé n.L.
vystavil pluhy dvouradlicové, extirpator, 3 garni
tury bran, pluh tříradl.cový, 3 pluhy jednoradli=
oové a 3 plečky. Václav Váňa rolník v La.
nech oa Dáúlka u Perdubic vystavil důmyslné
sestrojenou patentní universální pleč čtyřřádkovou
na pletí řepy, Čekanky a rostlin do řádků setých,
Zima Václav, výrobcebosp. strojů v Pře.
pychách u Opočna vystavil 4 zlepšené mlýnky
na čistění obilí, šrotovník s kolmým kamenným
válcem vlastní soustavy, rychloprací stroj se ždí
mediem.E. Kokora v Přerové,Fr. Melichar
v Braadýse n. L., J. a F. Kovařík, pak F. Wich
terle v Prostějově vystazili pozoruhodné věci;
poslední firma vystavila jmenovité své osvědčené
mlátičky parní i žentourové. Ložiska kuličková
A patent, hroty k mlátičkám vystavil Or. Dvořák
wPardubicích.

Skutečné i nastávající hospodáře z Králové
hradecká zajímala výstava hospodářských strojů
v najvělší míře.

Vystava koní vyzrezovelapatrný pokrok
co se tkne výběru plemenníků z domácích klisen
ve státních břebčincích odchovaných. C. k. břeb
činec v Písku vystavit6 břebců Jletých z domácích
matek po ušlechtilých břebcích odchovaných, jichš
vjestnosti odpovídají jak potřebám hospodářů, tak
i našsho vojska. Také rolníci vystavili pěkné klisny,
mledé koně a hříbata. Vystavovatelé pocházejí

-většinou ze širokého okolí pražského. Z českého
východu nevystavoval nikdo.

Výstava skotu noebyladaleko tak rozma
sitá a vynikající jako na jubilejní výstavě, což se
dá vlastně vysvětliti Sledujeme-li postup, jakým

|

se nynější obov okota béře, posorujeme, že záliba
staré kmeny jako: švýcký, montavonský, ho

. Cbebský a beraský značnou měros klesá,
ač ae vždycky právem a smáhá te seačr hledání
plemen chovu, která dnes na trzích a výstavách
přeJádati začínají. Jsou to: kmen symenský
a jeho křízenci a kmen kravařský.

Že plémě to vždy více oblíbeným se stává,
vidno z toho, že letošní výstavaí trh. dobytkem
toko druhu 209 kusy byl obeslás, taje v lo
ijebekříšencea šeostatnídrubyjemspořese
objevují.

Druhý kmen v krajinách, s niché lze mléko
snadno zpeoěžiti, vším právem oblíbený, jest ple
oreno kravořeké, spojující v sobě vlasta>stivý
tečaých dojeic jakož i slušného vzrůstu a bojného
tučnéní. Že tato dvě, dnes v krajích našich pře
vládající plemena čím dále více se rozšiřují, o tom
aelse pochybovati a zásluha toho náleží každo
ručně se opakajícím trhům ve dnech Svatojanských
pořádaným, ma nichž je viděti jiš dříve koupené
kusy a jich potomky. Kříženci symensko-bernštía
Plemeno kravařské hodí se velmi dobře melorol
aíku, který chce míti i dojnici, i tahouna i žírný
kousek. Velkostatky mohou si ovšem snáze opa
těsti dobytek čistokrevný.

Roku 1894 viděli jeme ra jubilejní výstěvé
poprvé čistokrevné přímo skvostné symenské exem
pláře, které tehdy vystavil kníte Trauttmanadorí.
Roku 1892 vystavil již Sasík Krotennert z Plavna
celé stádo symenské (29 kusů, tentokrát viděli
jsme 209 kusů. R. 1893 opět byl silně obeslán
moravský kmen kravsřský, vzdálená to odruda
kmene bernského a teké plemeno toto se rok od
roku rozhojňuje. Dobytkářství dán tím směr ustá
lenčjší a bude jen na pěstitelých samých, aby a
píd-li po novotách, při tom však prozkoumavše
dnes již uznaná dobrá plemena, jich se přidržovali.
Zlepšení jest v dobytkářství našem již patrno a
nelze jinak, nežli přičísti zlepšení toto nejvíce tomu,
že o trzích mezinárodních v Praze jen dobytek
vybraný vystaven bývá i ponejvíce ke koupi se
nabízí, sby dále stáda zakládati mohl. I jest si
jen přáti, aby Ustřední hospodářská společnost,
tyto trby pořádající, ve své snaze oeochabovala
a aby v tomto směra stále vydatnější podpory do
cházels! Co týká se plemen ostatníců, líbila se
nám malá sice, ale za to pěknější kollekce švýckéko
dobytka, jakoži kollekcedobytka východofrieského.
Chov hornoinnský pěknými kusy nevyniká. Hezkou
kollekci inoského kmene viděli jsme pod číslem
katal. 90. (majitel p. Bedřich Fórster, vlastník
velkostatku Domousnice u Ml. Boleslavi), kde stál
s ním společné kmen scheinfeldský. Dále byly vy
staveny 4 hezké kusy plemene »Schónheogsten«
a na konec nelze zvláštního uznání upříti nešim
družstvům pro zvelebení chovu do
bytka, kteráž docílila utéšenýchvýsledků. Z druž
stev súčastnila se na výstavě družstvo pro chov
dobytkav Řivné, pak jičínské v Chudivě
a. v Můnsteru u Inšpruku. Tak vystavil p. Fr.
Vichna a p. Salač z Tochrad za hosp. druž
stvo jičínské pěkný dobytek symenský, pěkné býčky
vystavil dvůr Ronov, Jos. Krejčík z Chlebů
vystavil více jalovic. Z Řivna vystavili pěkný
dobytek p. Prášek Karel, dále rolníci Fr. Pavlíček,
Jos. Novák, V. Horčic, Jos. Brka, Jos. Benci, Fr.
Pavlíček a Jós. Horák. Dobře krmený dobytek a
pěknývystavilvelkostatek Sadová.

Všichni východočeští vystavovatelé hovězího
dobytka dostali za vystavcný skot vyznamenání.

Výstava-ovcí byla nečetná, celkem28
kusá. Byly tu zastoupeny kmeny Oxfordshire
Dawa, Rambouillet, Merino, Southoown a dojné
ovce východotrýzské. Koza engadinského kmene
a dvě bílá kůzlata mlsného plemene. Oddělení pro
vepře bylo zajímavější a četné. Byly tu kmeny
Jorkshire, větší kolekce velkostatku Kukus u
Králové dvora, Holeček Václav,mlynář na Pra
žance u Krčína, Bedřicha Schwarze dědiců
velkostatek Sázava, Fr. Šulc, rolník v Lysé n. L.
vystavil křížence českoanglického. Vážil jen 340
kg. s vypadal jsko nosorošec. Paní báronka ze
Sterbetzů ve Vysočanechvystavilakanečkasngl.
kmene New-Leicesterbreed, také jiné velkostatky
a rolníci vystavily pěkné exempláře domáctho 1
cízího vepřového piemene.

Drůbežnícká výstava: slepic, hus,
kachen, krůt, holubů byla přebobatá. Přirozeným
ktižováním domácího plemene s importovanými
odrůdami vzácných vlastností docíleno netušených
výsledků. Na leiošní výstavě vystaveny byly druhy
vynikající doarou nosností, úrodnosti a tučností,
Všeliké odrůdy hus, kachen, ker, krůt, perliček,
holubův (kromě vajec, potřeb pro ptactvo, s:rojů
na líhnutí, přečetných a rozmanitých králíkův)
byly četně zastoupeny kmeny uejkrásnějších druh“
drůbeže většinou Čistokrevné, odvozující původ
svůj ze založených stanic drůbožních. Výstava
drůbeže ukázale, jek nejen výrobnosť odvětví toho
stoupá, nýbrž jak i racionálný směr chovu stále
širší půdy nabývá. Dávnoletou, neoprávněnou ne
důvěru rolníka k chovu drůbeže výstava zvíklsla

podnikavosti. Škoda, že u nás lid málo toho dbá
sbvy krmil dráóbež vhodně pro trh, totiž aby maso
drůbeže bylo co nejchutnější a tudíž dražší, chov
pro něj výnosnější. V Čecháčh se spotřebuje dosud
příliš mnoho stýrských kapounů, pomofanských
hus a štrassburských paštik. Proč bychom takové

a lepší věci nemohli vyváteti z Čech? Proč od

Dás vvádeu bladové husy.pa 1 2l. 20 kr. do Bavor, Šsskaa Pruska, když prokrmenější husu za
2 a půlaž 4 al. do ciziny prodsti možno? Malé
městečko Sadská u Poděbrad učinilo v této pří

-čině značný pokrok, zabývajíc se chovem, tučně
ním ea prodejem drůbeže a peří. V roce 1890
speněžilo se v obci této 2.100 krůt, 45.200 hus,
2 300 kachen, 2 200 kapounů, 4.600 kuřat, 1.500
slepic a koboutů, úhrnem 57.900- kosů. K tučnění
spotřebuje se každor-čně 500 hl. ječmene s hra
chem. — Vývoz vajec do ciziny, kdyby se vČe
cbách organisoval, meh! by se státi rovněž výno
snějíí. —

Politický přehled.
Kriseo ústavaí a rlementárat.

Němci liberální chlubili se po let, že jeou státo
tvornou stranos, která stát a parlament pohromadě
udržuje. Nehledě k šilbání Schůnererovců za hranice,
maří nyní liberální Němci ve spojení se ařejmými
Prušáky a velkonámci Scběnereriány a s internacio
nálními socialisty, kteří zřejmě chtéjí odstranit mo
narchie, císaře a krále, veškerou ústavní přácí v par
lamentech. Pěkná to státopravná strama a ještě
pěknější jjsou ti její spojenci! Na panovníka musel

lední události působiti velmi ně. Dle katolic
lineckého „Volkeblattu vyjádřil prý se císař při:

elavnostech prešpurských o nynějších parlamen ch
: h takto: „Liberální strana pracovala ode

dávna až na docela řídké výminky, proli zájmům
Rakouska.“ V Budapešti prý pravil císeř Badenimu,
který mu za těžkých nynéjších poměrů nabízel své
odstoupení: „Na to mení ani pomýšlení! Vy zůstaneto

a je ová nařízenízůstanou též.“ Zatakových poměrů není divu, še se rostrašují poněkad romantické
rávy, še ústava bude jako za hr. Richarda Belcre

diho r. 1865zastavena. Jiné zprávy praví: Pro případ
odročení nebo rozpuštění říšské rady badou svolány
semské sněmy. Zpráva, že v případě rozpuštění říšské
rady vykonají se nové volby nepřímo, t.j. že sněmům
vráceno bade právo voliti do říšské rady, udržuje se.
V klubech pravice podávána byla dnes zpráva o po
radách parlamentární komise se členy ministerstva
o nynější situaci. Bylo oznámenoklabůám, Že se par
lamentární komise usnesla, že 00 má vytrvatí a že
musí býti odpor oposice zlomen. Smýšlení rozbodají
cích krahů obrátilo se rozhodně ve prospěch pravice.

Z říšské rady. Po týdennímrozčíleníne
nastal klid ve aněmovné; pondělní schůzi chovali ae
německoliberální a nacionální poslanci jako uličníci.
O nepatrných peticích se hlasovalo sedmkrát dle jmen,
takže celá schůze, která stojí demněna 10.000 zlatých
byla tím sbytečaě promárněna; přědsedající místopřed
seda dr. Kramář nechal povykojícím Němcůmúplnou
zvůli. Když dr. Kaizl se tázal sněmovny, aby blaso
váním dle jmen vyslovila, zda-li nebyl zákon o 10
minutových přestávkách mylně vykládán (dle dáv
ného svyku 10 minatové přestávky jen o material
ních otázkách mohou dle liberálního výkladu jedna
cího řádu nastávati), ta před hlasováním b5 ně
mleckých a socialistických oposičníků začalo došlé
spisy a kalamáře házsti na hlavu předsedy (zatím
dosedl na křeslo předsednické rytíř David Abrabamo
vič) a Pvali a lomozili v taktu bez přestání. Hlaso

vání dle jmen bylo naprosto nemožným Ve sněmovně
to dopadá někdy hůře neš ve venkovské hospodě po
bouřlívé muzice. Jeden socialista (též čeští socialisté
drží s židovsko-liberální stranou proti Slovanům) již.
před tím chytl křesťanského sociála dra. Gesemanna

za hrdlo a chtěl jej škrtit zaporěíku liberálů. Divímese pravici, která byla v pondělí ve sněmovně třikrát
tak silna, že si takové bohopusté výstupy dala líbit.
Schůze trvala půldesáté hodiny a pranic se v ní ne=
vyřídilo ve prospěch lidu. Němci mají ještě asi 400

petic a návrhů v zásobě, o nichž chtějí, aby se hlasovalo dle jmen. Tím má býti každá plodná práce
zmařena. .Rakousko-uherské vyrovnání, které
na přímé prostředkovací zakročení panovníka m'lo se
co nejdříve státi skutkem, rozbilo se o neů (00s
Maďarů. Císař přijal v pátek v slyšení barora Ban
ffyho i hraběte Badeniho v Badapešti, v příčině
k ustanovení kvoty nechtěl však přímo rozhodovati.
Maďaři, kteří počítají, že v posledním okamžiku ra
kouská vláda přece jen povolí, odepřeli zvýšit vou
kvotu z 381-4proc. na 36:4 prov. Následkem toho
vrátil se hrabě Badeni s nepořízenou do Vídně a
před letními parlamentárními prázdninami nebude se
tedy o vyrovnání více jednati. Liberální strana v
Uhrách, která mravně úplné dohospodařila, otává se
že by povolností k Rakousku učinila se naprosto ne
možnou. Říšská rada ve Vídní nesmí býti však ani
vůči ostatním maďarským stranám povolnější, nechce-li
země předlitavské hospodářský zničit.

V Chorvatsku zvolenobylo 57 poslanců
maďaronské strany národní, 25 členů spojených opo
sičních stran, « přírženci dr. Franka (ze Starčovičovy
strany vyloučeného,protože nabádaje k nejradikilnější
oposici ji vládě srazoval) a 2 divocí poslanci, z nichž
mladý baron Rauch se přidá k oposici. viční
strany sískaly tentokrát na Maďaronech 17 míst. Z ra
dikáloích Srbů nebyl nikdo zvolen, za to 23 Srbů
potáhne v chomoutu národní strany „maďaronské“.
Uposíční strany ckorvatské zbavily se v poslední době
křiklounů a srádců; jest tadíž naděje, še budoa dě
lati nyní poslanci strany Starčevičovy (strany práva)
a Strossmayerovy rozvážnou politiku. — Chorvatsku
we při volbách bez násilí ovšem neobejde, neboť ma
ďaroni pomocí vojska dovedou vždy voličů od voleb
ního osudí odebnat. Uvědomělí Chorvaté se vojsku
ovšem brání a tu jsou pak krvavé arážky osudné.
V Bosňaci bylo 14 osob zabito a 80 raněno.

V Berlímě koná se process protibývaléma
kriminálnímu komisaři Taaschema. Tento byl ve
spojení s policejním presidentem berlínským a prý

nM s císařským dvorem, jakož i s předními říšskými
a praskými státními hodnostáři. Ze svědky byli před
volání ministři Marecball, Kóiler a Bronsart i Gossler,



Ministerstvo Rudinihe zvítězilov 00
botní schůsi italské sněmovn . Proti němu
byla oposice 58 poslanců, nesouhlasí s jeho
míramilovnon politikou. Posorahodno však je, še 140

lanců se vyslovilo pro úplné vyklizení ery
jské. Tím by se Habešané navády zbavili Vlachů.

' © a Turecké se o míra dosudnede
*bodli.- Hekovéohrošují svoji královskou rodina
aby na velmocíchněcovesvůjprospěchrymač

: oby 60 nepřehmatli a šeredně nepřepočítali|
Buský car Mikuláš Kč. zavítádo Var

. šayy. Poláci přivítají cara s neslýchanou slávou. Včele
„slavnostního ví výbora jsou priac Metoaš
Radziwill a důvěrníkcarského dvora, markýz Wie

KC? í© ka vypukla ministerská krise.
Zahraničný ministr vévoda Tetnán dal v pátečním
sesení Iberálnímu senstorovi a professorovi Čomasovi
facku; syn tohoto stloukl za to vévoda pěstmi. Sa
vga sta prohlásil konsorvativnímu ministerstvu Cano
vasovu jménem liberálních stran, še liberálové se ne

; súčastní potud zasedání, pokud Comasovi se nedo
, stane zadostučinění. V nynější epletilé době potřebuje.

Sice Španělsko velice ob o zahraničního mínistra,
jským je vévoda Tetnan, ale je dosti moámo, že bude
musit ustoupit, a še snad celé konservativní mini

-sterstvo postoupí své místo vůdci liberálů Sagastovi.
řijel odstoupení ministerstva

meue-Thottova, Před sů ministerstvaa finančnímministrem so í ministe vnitra Horring.
Také někteří jinímlaistři zůstali v úřadech. "6

i. Jen

„Drobné zprávy.
„3.K. náp. biskup Edvard Jan Nep.

švy KBNat visitace—e uděloval sr, biřmování
testo týden v M. Upé, Maršově, Vrchlabí, dnes mošká

: v Lánově, zítra bade v Maršově, v neděli ve Spin
delmtůle, v pondělí r Braané -Dolemní, v úterý, dne
1. června bude adělovati avátost biřmování re Lbotě
Zálesní, ve středu v Kalné, ve čtvrtek v Svadenei

. V pátek bude mešzati J. B. M. v Borovicí a Vido
chově, načež večer se vrátí do Hradce Králové.

orští honvédětí d níclvKrálové Hradel. Aci 40 setníků a jeden podplukovník

v čele s komandantem kurea pro "štábní důstojníky,
LZEPrkna fhndnýnk alentičem, zavítalovů o ové Hradce, s v jeho okolí pro

hlédliPitné dbré z F. 003 ' potnéó do Vedy má se konečně dostati
Králové Hradci. Voda ae má opatřiti z pramenů na

Komárk pozemcích v Plotišti anabo zpozemků
„Wzabitého“ za železným mostem. Oba prameny jsou

dle dobrozdání zvěčnélého professora Karla Vosyky=
Frahy totožná. Inzenýr Železný bade pověřen, aby
zkoušel, je-l: denní mnogství vody dostátečné, pou
žilo by se vody této nejen k pití, ale téš db vody

-užitkové. ,
+ Očkování, Hlavní oškování dítek dosud ne
očkovaných provede městský lékař ve dnech 20. a 39.
května t. r. všdy odpoledne od 1. do 3. hodiny v mí
stnosti Sokolovny. Přehlídka letos očkovaných, jakož

+i očkování další konati se bude ve dnech 4ho a bbo
dervna v tuše doba a v téše místnosti. ku očkování
toma užito bude animální látky očkovací s ústavu
v Jindřichově Hradci. Rodičové dítek dosud neočko
vaných důtklivě se vyzývají, aby v uvedené dny ditky
ové ku očkování tonato přivedli, an jinak slavným
c. k. okresním hejtmanstrim předvolání by byli.

Združené spolky vPražském Přad
méstí m Hradce Králové pořádajíprvního
neb osmého arpna velkos matiční slavnost na Střel
nici s bohatým programem, který později uveřejněnbude. .

Nejkrajnéjší kreky. Po „výkladu“ko
znágným dubnovým jasykovým nařízením, jež se sdá
výsnam jejich oalabovati, objevily ae v některých

mladočeských listech zprávy, še prý čeští říštíposlanci
jsou odhodláni na obranu nařízení těch uáíti „nejkraj
nějších kroků“. Jak náš list dokázal, tedy všdyck
Jsme hleděli v zájmu prospěchu českých poslanců
působiti, jakmile 0 celonárodní otásku běželo. Mnohdy
jsme se jich zastali i v záležitostech, kde bychom se
jejich nesnázím mohli jenom tiše amáti. Proto také
tentokráte máme sa svou povinnost v jejich zájmu
vystoupiti. A sice s prosbou, aby se přiště rozhodné
ohradili proti tomu, kdyby některé listy chtěly o nich
psáti, še prý chtějí užíti v té čioné otázce „nejkrajnéjších

| prostředků.“ Podobným slibům se dnes lid hlasitě
sméje a vláda ae takových hrozeb dávno nebojí. Páni
poslanci jsou ve Vídní proto, aby tem provozovali
v zastoupbní českého národa m>udrou politiku a nic
více. Ostatní, co politikoa býti přestuvá, obstará si
již český národ sám. Neboť jest to Čirá politická
naivaost, když by hrosili pánové: Dožal, Dostal, Je

dlička, Klouček, Maštálka, Sokol atd. — „nejkrajněj
šími kroky - Cv je to za řeč? Co těmi „nejkrajnějšími
kroky“ myslí? My máme sa to, že ty „nejkrajnější
kroky“ jsou jenom novinářskou frásí a to toho drahu,
jaký jest ve vážné politice nepřípustným. Z toho
dávoda pány poslance prosíme, aby si pro příště
podobné, Jenom jejich vážnost zlehčající „vyzrazotání
taktiky“ v listech své strany prostě sapověděli.

Zkoušená učitelka =franéley. Slečna
„Mario Pátková, dcera zdejšího měšťanap. Josefa
Páska, odbyla s dobrým prospéchom skosáku = řeči
fraocouzské před zkušební komisí při zdejším c. k.
učitelském ústavě.

- © Odbor Českoslov. obchod. besedy
v Hradci Králové pořádádne6. červnana Hod
Boží svatodušní v hotelu „Merkur“ o 38.hod. odpol.
manifostační veřeju schůzi s pořadem: „Živnosten:
ská novela“, „Urganisace“. *

Sobotní večerní bonřenadělalana Kré
lové-Hradecku velikých škod. Mnoho plotů je spřerá
eno, ovocnésady, zahrady na zeleninu,jakož i obi

|

;

jůnjhz
i

i nocí, stálý boj obrannýproti známému
k
že záhy
více však zarmucuje
osadě bývají občasné odpady katolíků. A příčina je
jich? Byť sebe více pp. kazatelé pro „sláva Siona“
ojišťovali, še příčinou byla posnání „čistého ovange
hia“, známodobře ma naší i „druhé straně“, še není
to nic jiného neš — šenitba, vdavky. Známosti ka
tolíků a nekatolíky často is neblahými následky vodoukodpaduaneb —cošnemenšíjeslo,vmaz
želství „Anásledkytohoprokněsetakbo
lestné — zmar všeho působení byť sebe horlivějšího
a svědomitéjšího,stráta ská lhostejnost

a apost — stráta duše vlastní i ubohých dětí od
pedlíka. Ó těch neblahých, nešťastných stmíšenýchsňatků! Jakého hoře celých rodim byly původcem|
Kolik bolestných chvíl, bessennýchnocí a umoření
životů kněší nejlepších savinily jen sňatky smíšené,
ve kterévešli katolíci! Proto každý účinný protilék proti
tomuto jedu otrarujícímu život časný i věčný na
osadách smíšených musí býti velevítaným. S radostí
roto vítáme brošoru: „Poučení pro katolické

jinochy a papBRY Be osadách smíšených o
manželství dovoleném a nedovoleném,“ktorou
nákladem biskupské kaihtiskárny vydal kměs diocese
naší známý úspěšným svým působením ma osadách
smíšených. Důstojné pány na osadách smíšených pra- |
cující na brošura tu důtklivě upozorňujeme jakož i
na „Obrázky ze smíšené osady“ od Fr. Mimry, ješ
nesou 00 za stejným cílem, jak označem slovy, jimi
brožurakončí: „Katolíku novstapujv manžel
ství bez svátostil“ (Viz inseráty „Obnory“.)

Není .nad vtipnost „Stráže m Cídl
Co vrabcina střeše už dávno odzpívali, to přináší

říčinou náhlé a nevlídné si n Jsouprý„Studení Bratří“ (t. j. národní katolická jednota
v Novém Bydžově), dame9. května zahájivše činnost
svou. — Tojsou pokrokáři se „Stráše“ jinší chla
píci: Oni si radikálně jenom dupnou, a náš dobrý
venkovský lid bnde míti na polích úrodu jen radosť
se podívati. Ano takoví ti páni „od kořene“ jsou l!
— Slavnosť Bošího Těla slaví katolický svět všude
co nejslavněji, tak že jinověrci plným právem kato
líkům této velebné manifestace závídí, avšak „Stráš“
n. Cidí., která stále hořekuje nad úpadkem víry
v Novém Bydšově, vybízí v tomto čísle ač tepřímo|
a posměšně všecky spolky a korporace, aby pro lepší;)
dojem vystoupivší katolické jednoty národní zůstaly
doma !! — Bojujíc pak pro svobodu, rovnost bratrství
v témže čísle v „zaslána“ Sl. výboru řemeslnické be
sedy v Novém Bydžově, nepopřává svobody thufům,
kteří se nebáli v radikálním místě veřejně vstoupiti
v kruh katolické jednoty národní.. Kdyby tam bylo
slůvko a směrradikální, — tomu by neříkali ovšem
nic, že páni evětoborci! Vp svobodné Americe a v An

totiž

hi, tamby se eštěným nápadům„Stráše n.:Cidi.“
a výboruŘamesnické hody P. B-amálía ni

vačí jsou přihlouplí,by nanejvýš že jej našepté
nedovndělnní, daknoraí šosáci. V Novém Bydžově po
kládají ee ti dobří mušoré za radikální pokrokáfe.
au Abderité v Řeckua Němci v Šildě se pokládali
také za pokročilé, ačkoli se jejich eslý
svět emál. Ve svobodném státě má ostatně kašdý
právo činiti se dle libosti směšným.

o Biskupskou tlokárunu p. Vojétoha
Matouše v Č. Budějovicích, v kteréce ti
skne „Badivoj“, list ordinariátoí a křestazsko-s00i
ální „D. Volkeblatt“ koupilo tiskové drušetve, v
němž nalesá se též nejdp.biskap dr. Martin Říha.

Pozor na zbraší Coneštěstíjiž sarinilo
trně zacházeníse zbraní! K té neečetnéřadě

neštěstí draží se případ, který se sta! před nedávnem
v Pádolí u Velkého Uřínova, v okresu Rokytnickém.

Tamní hajný jda s lesa zastavil se v hostinci pamaProssa na
opatrným, ale přece to ještě nestačilo. Pašku starého
ještě hu, předovko, která se zapaluje udeřením
oboutků na zápalku, ponóvaděbyle nabita a sápalka

nasasena, položil, aby jí děti dosáhaonti nemohly, na
almaravsímí stojící.Pakvešeldosvětnicea roz-[
mlouval s hostinským. Dvě dítky hostinského,ohapecasi čtyřletý a děvče o něco starší, vyšly vem a chtěly
stáhnouti s almary dat, který tam byl položem.Ne
věděly ovšem, že na šatě leží a č postavil
se vedle almary a děvče jíe Šat atáhlo s ním
v rychlosti i pušku, která padajíc narasile koboutkem
na klíč u almary, zápalka nárasem tím explodova,
rána vyšla a celá projela preoma chlapes, který mrtev
klesl k zemi. —

Cikáni okradli. Večtvrtekdne 20. květ
na vloupali se kolem půlnoci cikáni do bytu Šebastiána
Pobla, obuvníka v Deštném a ukradli ma nunohooba
vi, kůže a peřiny. Okradený ai škodu kolem
100 zl. Četnictvo Olešmickéjalo ae je ihned atíhati a
došlo až do Solnicé, ale ne stepa jim nepřišlo.

Odsomsom k smrti provazem. Cikán
Martin Malík, který 00 svoa šenou zabil četníka Bu
kačea HorníCerekve,byl odsonsenv Tábořei jeho
ženak trestu smrtiprovazem.Ženachobyla odpo,
ručena císařské milosti. Nymá cikáa, še Šena
jebo se vraždy četaíka u ©ova nesúčastnila,
nýbrž že mu přitom pomáhalchlap, jehof jméno udal.

Kráva uatíta bleskem. Vestředuod

poledne dne 19. května anesla nad Plasnicemi u Dořen, v okresu Novo-Městském n. M. velité bouře
spojená s blýskotema hromobitím. Blesk bdeřil do
vysoké třešné stojící u stájestatku rolníka Flechmera;
třešní roztříštil a ajel otevřesým okénkem de
stáje, kdeš bylo mnohokusů dobytkaa zabil kráva
stojící právě u okénka. Oheň nevsaík!ani jiná škoda
se nestala. Blesk byl od kootáji ail

že dvoře stáje,
ným průvanem.kerý vznikalprávě naproti a jsoucí, dobořán byly otevřeny.

S KutnéHory. Násedems ráke
pom pomohly práce pří ©praejsvětějšíTrejice v Kutné Hoře býtiv arčenédobd
dokončeny. Svěceníkostela proto odročeno, a beda
se konati aš ne podsím,

šihopanablakupe.EdysrdsJaneNot Berea pena verda Jana Nep. Bry

B „Obmově“jiš všecbecaseně nmínilíj jaon amny, , je za
icetileté vlády lAilibaraliansa noutachlo katolické

smýšlení v obyvatelstvu, ba še aní neutrpělo takových
strát, jak by se ze správ, katolické církvi jvých
časopisů, ooudití mohlo. V Radvanicích, na hraní
cích truteovskéhook uvítal J. B. M. jménem du
chovenstva v okresu vikář a děkan v Tratnově, vdp.
Josef Hofmana, jménét politickéhookresu úředající
č. k. komisařp. dr. Pecka a okremí školní inepektor
. Klement, jménem okresu p. okresní starosts dr.
Jage aokresní výboří p. Irman se Švadovic a
. Felix Libieh z Markogše. VRadvanicích avítali
„ B. M.dále obecní venstvo,Školní mládaš a

vadkoré obyvatelstvo s hudební kapelou. Na hranici
Chvalče očekávalo J.B. M. rolnické baaderium,

(barvy papežaké).
valší. cyklistů
až do Potříkovic,
slarobrána z chvojí

Neméně slavné bylo uvítání ve
s Poříčí jel J. B.M.v
kdež před školní budovou
a květin. Zde přivítaly . Vrchního P“ obecní'
sastupitelstvaz Poříčí,= Voletiaa Lhoty. Vdp vikář
Fuchs = Vrajta oslovil J. B. M. delší řečí. Školní
mládež z Poříčí a « Voltin, hasiči s Voltin, Lhoty a
z Poříčí, jakoš i hasiči ztovárny » spolek vo
jenských vysloužilců, turnéři, spolek pomocnický a
cyklisté z údolí ú a Irathovatvořili dpalír.BíleoděnáškolačkauvítalapskJ. B.M.v

proslovem. školáci rapěním papešské bymny. .iskup děkoval všem pánům předsedům dn
stavivších se spolků, obyvatelstvu a mládeší.. Biskup
skýkočár pak na celé cestě ně do Tratnore vá

j špalírem spolek cyklistů. Neočekávané rné
bylo přivítání v Tratnově. Přes pět tisíc biřmovanců
a trojnásobně tolik měšťanů a venkovanů očekávali
svého Vrchního Pastýře. Na pokraji města stálo mást
ské zastupitelstro a jmenem městavítal J. B. M. pro
myšlenou řečí pam purkmistr Ratch, jenš vyslovil

mejřelajší dík obyratelstva, še
opět j

p tak dloahýchletechnon diecesanní biskup Města Tratnova za
Pan purkmistr ujistil J. B. M. nejapřímnéjšími

sympathiemi veškerého obyvateletva apřá) najdůstoj
nějšímu panu biskupu Brynychovi, aby se mu stal
pobyt v Trutnevé milým'a aby ae eítil úplně
doma. Stkvělé bylo též uvítání před Českou bese
dou, kde stálo množství vérného českého lidu. Dojemná
česká píseň byla J. B. M. zajisté nejmilejším pozdra
vém.Dále uvítalizdp.biskupavel.duchovenstvo,
feditel měšťanské školy p. Werner. Marie
Nefimannova uvítala J. B. M. pěkným proslovem
a dala milému biskupovi překrásnoa kytici. Za veleb
ného hlaholu svozů kráčel slavný průvod v před a

besproutředně před J. B. Milostí hrála pěkno 100. bíleoděnýchdrašiček. Městskáhudba hrála uskladba
Ba pozdrav. Malebný pohled poskytoval veške
rého žactva. Jménem školních ústavů vítel J. B. Mt.

řídícíučitel české a Vepřek, řídíbíočtelMunser (ž. chiáp), řiďítel Herbrich (chlap. měst),
žák měšťankyEttelt, řiditel c.k.učitelského ústava
Windemann a řiditel c. k. vyšší realky W arm,
pak jménemrealníchžáků septimáa Hener, U radnice
vítali J. B. M. úředníci c. k. hejtmanství, c. k.
okresního soadu, c. k. borního úřadu, c. k.

iv. sevoreí dráhy, c. k.celniboúřadu c k
naační atráše dále učitelatvo rolnické

Školy a velitelství četníků a opětněpurk
mistr Rauch a městské uastapitelstro. Ze spolků,
které tvořily špalír od radnice, pozorovali jsme jme
novitě: katol. tovaryšský spolek, klub katol. mužů
s Delenního starého města, |. všeobec. podpůrný
lek, Konfidentie, ném klub, spolek cyklistů, femesl.
pol. spolek, těsnopisný spolek, hadební spolek „Har
mosia“, spolekněm. turnerů, měst. a tovární hasiči,
loveckýklub. sbor c. k. ostrostřeloů, voj. vyslougilců
a jiné korporace. Vétšina epolků měla spolkové pra
pory. Proslovy všech předsedů spolkových vynikaly
vřelostí, číměbyl J. B. M. mile dojat, neboť takového
avítání ee od némeckého obyvatelstva menadál. S ve
likou úotou byltaké vítán vsdp.kanovník Pogerth,
který J. B. M. provázel.Též jemu dostalo se od ško
lačkyměšť. y Petrově vkusnékytice. Možnc-li,
tedy za pětidenního pobytu v Tratnové vscůstaly
sympathie obyvatelstva k ndp. biskapovi královéhra

deckéma. v tetě Kásaní.jež květnaměl 4 u„v o ješ posormě vyslechli
p. purkmistr, členové měe'skérady a obecního znety
přelstva, členové všech státních a samoeprárných

úřadů, profsesoři a učitelé škol aneečetný počet věřících. J. B. M. biřmoval denně na tisíc bifmovanců
apo celý ten čas pamoval r kostele vzorný
který udršovali členové hasičského sboru. Tášokolí
kostela činilo dojem tem nejlepaí. Před kostelem vyjí
mala se jmenovité slavobrána s nápisem, věnovaným
J. B. Milosti:„Bůh šehnej Tréma příchodu| Vnitřek
velebné avatyne jest — díky horlivosti vdp. azeiděkanaJosefa Hofmanna aobětavostíveřících—vehmi
krásně vysdoben.PřekShenéjest jmenovité třem
a umělecky malovaná okán kostelní. Vzácným nemělec
kým dílem jest téš lavice, při níš sbožní věřící přijí
mají Tělo Páně. Nemeaší ozdobou hlavního kostela
jest jeskyně Panny Marie Lourdaké. Viditelná odoba
chrámu Páněbyvá nejl zárakou sbošžnosti obyva
telatva. Uzmávaje to DO a zejmena téš osobní
zásluky a obětevou horlivost vdp. městského děkana
Josefa Hofmana, povýšilJ. B. M. zdejší chrám
na orciděkanoký. Prvnímu arciděkana Josefu
Hofmaanovi dostalo se jek od nejdůst. Vrchního Pa
stýře, tak i od ho obyvatelstva nesčetných
blahopřání. Dejš Bůs,aby vnasem městědach nábo

roj SDačá remákal akm imísnárodnoskajpodpotoval. Páně * zajisté všdy pro
obě národaosti opolečným © stejně milým stfediskom,



Jnlije nenhámpodepalvým,
ohrožují víra jak národnost.
]A Z vikariata chradimekého. Knié

vikaciata ebradimského uvítalo sradostí oblůník
milovaného s volezaaloušilého P. T. pama

Kogeamtu©Kamomiekýshvlacích připou o
, lední rika

ustilo

|
ki
2 š

vádní .
v konferenci uvedeny byly, platí podnes;

a výsledek téch hostinneodpovídá
obětím, o nimiž pořádánívicitačních hostin spojeno
jest. V jiných dlsobstch podobné oslavování výroční

vlslánoejiš přestalo:jest kody načase, aby se čavíu nás stalo, a toliko officielní pásovék visitací
ee pošádali. Učiníme-li tak všichni solidárně, přede
jdeme tím i nemilým výkladům, které s kašdoa mo
votonspojenýbýrají.“Asoučinímedojistatakvšichni;

mabot m j by nás téměř k toma nutí Tedyjen
E Jaroměře. Poučná a zábavná jednote

„Jarboj“ v Jaroměři oslaví dne 30. května 1897 pod
pro slavné městské radý své 25loté trvásí

Dárodní olavoostí.Pořadalavnesti: 1.S o odí neřadění jednot, korporací £ skapin
Včeských i moravskýchkrojích | na jakub.

ském předměstí u hostince pí. Johnové. 2. Slavnostníprůvod do zahrady paní M. Koláčkové na cihelnách.

kapelníke tý, moska. k Přistky,banáckýprosto: + , ý
márodníab U se spěvy(solaa sbory)maslova
F. 8. Prochásky, hedbu složil K. Vois. Zpěvy nacvičil

F

„mládete o ceny, tasce, koulení v kůšelky o výhry.
" "Vetapnéosoba 20kr Dobročinnostise mese nekladou.

botel Famivéhopočasí o a odpolu; sa nepřísni tamtéž o 3. b. .
koncert, večer věneček.

Z Nového Mésta n. IE. Našeměsto,které
umělodříve kvetoucí obchoda živnosti, upadá hospo
-dáfekyod těch dob, cose sde usadili šidé. Křestanětí
živnostníci, a obchodníci kteří spolu pevně nedrží anebo
kteří dokonce protí sobě, ti dmes dosti bídně

-sivoří. Žednes polaťenímrolníchvo nezbohatne, jest
kašdému známo. Továrnícia jejich úřadníci jsou sami

-tidé, obchodníci většinou, amo i přednosta stanice
„sdejšíjest 'žid, který mimochodemřečenok vůli p>
uškozorání jiných firem, sařídil si přímo na mádraší
-obchoda „přesto,fetřiobchodyu samésta
„mice téhož druhu se nalézají. Jemu to příjde ovšem
„lovněji, neš jiným obchodníkům a může s nimi anadno
„konkurovati, ponévadě dělníci mádrašní musí veškerou

s uhlím jema sdarma vykonati a drába dělní
mevédono za to zaplatí. Všichni šidé přišlisem

-8 majetkem ecela nepatrným a v málo le stali se
-s nich boháči. Při soudě sdejším jest samý židovský

. Posjedně vzbudil aensaci konec sporu Morice
i ©abčanem H. o vš sl. za domněle koupené

lihoviny. Takové a tomuto podobné obchody má ne
„jen p. Glasser, ale i druzí jeho souvěsci velice často
„před sdejší soudnou stolicí. — Jsou zde sice dva
zástupci (z těchto jeden žid), ale aby ai

„protistrana namohla žádného s michvsíti, dává každý
úšd práci oběma. Tak jest klientům ve oporu se šidy

-obrátiti se k dektorům do sousedních měst, cóž ovšem
přijde dráte. Ač každý vidí, jak necitelně u nesvědo
mité židi sobě počinají, přece jsou zde u velké váž

„nosti, takše při posledních vol městského zastu-.
„pitelatva bylo čtyři a půl židů (pokřtěný počítán za
„polovinu) zvoleno do výbora. Svědčí to jeu o velké
metečnosti a- malé uvědomělosti zdejšího oběihatva.
«Posorahodné jest, jak se dovedou o všem informovati
-8 osobní zájmy kašdého jednotlivce sdejšího znají
slépe, neš by si mobl myaliti. Navštivte večer který

mohony: kterémuneujde así jediné slovo ve alečnost:. Abyse jim přístup do společnosti asmadnil,
Jjsou téměř u všech spolků členy buď činnými nebo

- „přispívajícími. „Restaurant“ pana Wondratechka jest
„jich hlavním stánem. Zde ei sdělí také bursa židovská
Ba vzájem, Cojejí jednotlivci po ostatních hospodách
-© křesťanech, o jejich úmy a kmotném postavení

: Fr
Z Uplee Jak vypadá to h ví v okr.

"nemocenských na něš při letošní „anketě
„pro reforma zákonao nemocenském pojišťovámí“ tolik
-si bylo stěšováno, toho obrázek v malém podává nám
-okr. nem. pokladnanaše Jak to vypadá, posouditi
možno s toho, že pokladník se fankce své jiš vzdal,

-.staroste pokladny se rovnéž chce čkovatí na ne

dpýlatolch se strany členův malésá ss 1120a). 71 kr.;va a passiva na pepíře sice se kryjí,ale nějaké

čertovo kopýtko v tom vězípře. Kde jsou vlektněty nedoplatky? Dělnictru přece se strhují jeho pří
spěvky přivyplácení mzdy — tam tedy nevězí. A to
je pořádek? A jak to vypadá s těmi pokutami jet
dle továrního řádu do mem. pokladny mají býti od
váděny? Ve čtvrtek 37. t. m. ohlášena ftat valná hro

„ coš nesí nikoho kdo mohl
; Jypoekázatř A což politické

o tom ničeho nevědí? Smutné tn poměry, když
k ómu bos se mlčí; správně i tato ne
tečnost politických úřadů ma anketé byla vytýkána
Poctivé dělnictvo cítí, že by potřeba bylo důkladného
Ťezu, v nesdravou isaci nynějšího uystému nem.

kladenaBohužel 0e,žeamiodankety,kterávo
fdní zasedá, soadě dle jejíbo uložení kámo so

20 opravy žádoncí!
Z Velkého Poříčí. ZdejšíSvatováciavaké

katolickýchjisochůa mužůpořádáve svátek
27. května 1897 v hostímci pana Frant. Saks

Zábavný večer s tímto p : „Uzel na dátka.“
Fraška oj jednání. Na Xaver Menhard Li

S nanámlavách.*Fraškao jednom
dev starší napsal J. Kůhnal©„Fotogradílna v Prase.“ Fraškaae zpěvy o jednom jed

nání od A. W. „Krakomoš.“ Zašátek o 5. hodině ve

je Vstupné: L místo 20 kr., ILmístock stání 10kr.
< Markouševie. Svátek seměčeská,

av. Jana Nepomackéha,slavenby vobcíchv Mar

,

boušovicích a Bt. Sodlovicích svláště slavnostním spů

sobem.. Veškeré domyozdoboar byl prapory, chvc
pvými pleteaci a květinami.. rosla p Fr. Haaseea okresního výboru p.Libích s Markoušovica p.
amJaronšze SL ovicjeli vftatJ.B.
hranice své obce, veškeré po krnánru spolkyobcí, občanstvo i školní ml chystali se

M. na
s obou
uvítání

s hmošdířů a hudbamístní, která nahrálapapežskou

hymnu, osnamovala věřícím, še se blíší milovanýjejich nejdůstojnější biskep Edvard Jan Nepom

Beze ch. Pozvolna ubíral se malebný průvod k aláv ráně, kdeš velebné duchovenstvo, učitelský sbor
9e školní mládeží p obě obecní zastupitelstva nejucti
věji uvítaly ndp. královéhrádeckého. Slavnostní řečipro
slovilí dp. farář a p. řídicí učitel, načež jedna žákyně
tklivě uvítala J. B. M. a podala ma krásnou kytici.
Na to pak uděloval nejdůstojnější pam biskup svátost
biřmování, pak se konala skouška se svatého nábo
ženství, která dopadla k plné spokojenosti J. B. Milosti.
Ač bylo počasí velmi nepříznivé, bylnicméně odjesd
Vrchního pastýře slavný. Obyvatelstvo bylo no
a rozradostněno, že po 30 letech opět jednou mohlo
vzdáti svůj bold a úctu nmejdůstojnějšíma svému
biskapovi.

Ze Slatinam. — Badostníbyli ve farností

naší dmovéod 9.—13, května, kr konala se u nás
dy. missie, Vd. 00. s kopgrettoce eiar, VykupitelevPrase: P. Bernardín „ P. Fr. Pivnička a Fr,
Blažek, kžeří zavítali k dílu tocau vanošenému, 6 BO
všední horlivostí a ohnivým madšením hlásali věčné
pravdy s přisluhovali sv. svátostmi. Ačkoliv od prv

níhodne, kdy sv. missie počalaas doJočení bylo počasí dosti znivé, přece nedalise tím

borliví osadníci nik zdržetí, ab neplní „přirenních i večerníchkásaních ipři odpol ních cv
čeních v chrému Páně v poštu oo nejbojnějším. Při
cházeli nejen horliví, nýbrá i vlašní, a kdyá zmizely
předsudky a slovem Božím připravena byla
v půdu přijalo přes 1300 sv, svátosti. Zašili
j jaké nemají sde pamětníka,
je výjevya slavnosti, s Vídně J. J. kníše pánk A“ p schvál krantišek s Auerspergů, a přistoupil spo mezi
ostatními muf$i, namnoze i mesi mejniášími svými
služebníky, k sv. přijímání, čímž mnozí k olzám
byli pobnati, svlášté když patřili na blubokou sbo
nost nejesnějšího páma. Krásným příkladem před
cházeli všem i pp. učitelové s p. řídícím v čele, neboť
i omi všichni přistoupili k společnéma sv. přijímání

a ku povzsešení pokoinosti vzorně spolupůsobili.V pátek dne 7. kv byla dojemná slavnost: Od
prošení N. Sv. Oltářní, a posvěcen od vdp. vikáře a
místního faráře Ant. Schreibra obras Božského Srdce
Pána Ježíše, darovaný J. J. kněšnoa paní Gabrielou
z Windiechgrátzů. V sobotu dne 8. května večer ko

nán průvod a odhalen při slavnostním kásaní urení
pas Panny Perie Ustavičnépomoci,darovanýi .údánoupaní Vilemínou= Amerspergůa posvěcený
od sv. Otos. Lva -XIIL V neděli odpoledne dne 9.
květne vyzdvižen a ve slavném průvodu horlivými
mládenci nesen, u kostela n a pat od 00.
posvěcen krásný missionární kříž. Při velikém prů
vodu, jehoš se súčastnilo pes 3000 lidí, sejména

mužů, zachován krásný„pořádek Milým pro všechnypotěšením bylo, še zavítal k slavnosti i p místodr
itelský rada a okr. hejtman k s Chrudimi,a
setrval i přes celé slavnostní kázaní, ač poboda nebyla
přisnigá Dojemným okamžikem bylo zejména loučení
vdpp. O0. v úterý 11. května večer, kterému byla
přítomná i J. Osvícenost vznešená pí. braběnka Lu
dovika se Stadionů. Když vdp. P. Bernardin
v krásné řeči poděkoval za horlivé účastenství J. J.
knížeti pámzuFrantišku s Aue ů a celó vznešené
kníšecí rodině přál hojmost Božího nání, kdyš
poděkoval vdp.faráři a spolu vikáři Ant.Schreibroví,
Že ve své v pravdě otcovské lásce a péči o blaho
osadníků sveřejných nešetřil práce, nákladu a ničeho,
čím by ku povznešení sv. missie posloužil, vlctp.
tiditeli knížecího panství L. Hefmanovského a pp.
učitelům ua vznešený příklad, sl. živnostenskému
spolku, že korporativně na slavnostech podíl bral, a
potom všem osadníkům tklivými slovy žehnal dávaje
jim „S Bohem,“ tu nezůstalo snad aní jediné srdce
nedotknuté, všdyť 16méř v každém oku satřpytila 60
slza pohnutí, a kdyžna komecpo slavném „Te Deum“
vdp. farář a vikář dojemně a pohnutěpoděkoval, tu
přícháseli ještě jednotlivei i deputace,aby děkovali
a rozloučili se osobně. Bohušel, še tak rychle ty dny
duchovních hodů uplysuly. Bůb šehnej a odplať hojné
všem těm šjechetným duším, které mám tak veliké
dmchovní radosti připravily! Š.

Z Dobrušky. (Křesťanskéjednota čr. Václava).
Rokem letošním dosáhla jednota počtu 180 členů, tak že
náleží mezi nejailnijší jednoty v župě Náchodaké, Při
valné hromadě zvolení dovýboru následující: Za předse
du vidp. děkan A. Flesar, za místopředsedu Vladimí Hor
nov, katecheta, za jednatele J. Hendrych, mistr soustruá«
nický, za knihorníka L. Kumte, kaplan, za pokladníka J.
Novák, foto za výbory: J. Novotuý, Em. Tasster, J.
Marcelli. Ant Maršálek, A. Ekert, S. Sleglst., J. Šabrt,
B. Hlaváček, J. Duška. Za nábradníky: J. Řehák, V.
Mervart, V. Novotný, J. Černý. Za pořadatele zábav pp.:
Maršálek, Pancíř, Novotnýa Čižinský. — V únoru ro

sloučila se jednota naše se zasloužilýmdodaelem výmvip. Otokarem Hraškou, který sa zásluhysvé v spolek
byl jmenován čestným členem. Na počest jeho uspořádán

pojanek,Hany přednesli“jednoktoska mok volnýové v ednesli pp.:Maršále cíř, Novo

a Čižinský. U řednášek konáno bylo Šest a síce:
dimír Hornov, místopředseda p l othematech: „Kře
stanská spoleónost“, „Cířkev a vzdélanost“, „O volbách
do V. kurie“, „9v. Vojtéch“. Ladislav Kunte, knihovník
o thematu: „Křesťanskýsocialismus a socialní demokracie“
„Různé řešení sociální otázky., Týdně scházeli

se členové ka novým rozhovorům ve kro — Volebdo V. kurie ili se členové čínně. Ku proklamací
volitelů našich křest. sociálních nedošlo a sice s ohledů
na hrozící mebezpeší, nebyli svolení volitelové auc.
demokratičtí. Jako jiné t sociální jednoty, tak i jed
mota naše videuc ve vítězotví sociální demo e ohro
žení zájmů nejen víry ale i vlasti, rozhodla se vedena
jsouc citem vlasteneckým pomáhati ku vítázetví s.raně
mladečeské, která aspoň co se týče programu národního
tboduje se se stranou naší, jakkoliv v obledu nábožen

domyslný lsti „Posel od pomezí 0“ doznal to také,

;

svítézile v Dobruáce protiZhociální
křesťaaskooociálních. — Dne 1.

jednota počtem 26 členů založení
křesťanské jednoty ma Dobřanech.Dané18. května konáza

výborová schůze,„BH níž ustanoveno poříditi spolkový
prapor. Přijat návrh místopředsedy, aby v období letním

? Fodnádky kolníčh vosáicich. Další čím:
konán l oko v ích. 
nost Eazk BůaI* — Pobrašk . Dae 10.května pro
hlášena ta stávka délníků soustružnických. Jak společný
jest hlas mesi mistry soustružnickými,vyvolánajest stávka

ato asi zlým duchem aj jpartaje, Ki jest sluškou špekulací svých nekřtén ch patronů. Z té příčiny mezi mistry

panuje rozhořčení! Nechcemepředbíhati výsledkunárkyo nižbychom ai přáti, aby dopadla ve prospěch jak děl.
níků i mistrů, kteří stejné nesou tíží poměrů!

Z Dobřan. Narozhraní našemRábolenskýmmravný.ohroženém založená nová jednota křest. sociální! S úpad
kem mravním jde ruka v race i úpadek národní jak do

znati musí f yl vlastenec,jehož Bůh postavilna přední stráže ohrožených hor! Chceme-li posi
Jiti zde své oposice proti vlívu zahraničnému, třeba vy
chovati lid mravně silný!Ale již i v naše podhorské
dinky loudí se otravný dech nevěreckého a beznárodního
socialismu a proti tomu nepříteli může čeliti vlastenecké
a náboženako-mravaé vzdělání a uvědomnění lida, jakého
se mu dostává + křesťanských jednotách, které na stít
svůj napsaly heslo: „Bohua vlasti“ Z tý phíšinyojsí
vlasteneckou obětavostí zuamý vip. p. farář dobřa Ý J.
Domašínský zsyšlénku založití kfestanskoo vsdělavací jed
nota na Ďob ech. Dne 32.kvétna svolána astavojící
schůzeve statku u Grulichů.Kustavujícíschůzezavítati
jicuvve Křesťanské jednoty = Dobrušky počtem 26, jak
koliv počasí bylo nepříznivé. Velká místaost na Jaéna

do edního Lonta. Za předsedu schůze srolen vid. pan
J Domašínský, který sabájív schůvj udělil alovg

místopředsedovi křest. jednoty donrniská VladimíruHor
noyi. ž ujav se slova pojedsalo potřeběa programu
jednot tanskosociálních a vyložil ahoubnost sociální
demokracie v ohledu národním, náboženském i mravním.
— Po přednášce přihlásilo te 32 matů za členy ustavující

s. fednoty Schůze nkončena doslovem důst. farářeJ. Domašínského. — Na to rozvinula so příčí ho
rlivých členů křesťanské jednoty Dobrajeké animovaná
zábava. Předneseno 18. sólových výstapu. Mezi účinka

jícímibyli a A. Maršálek, J.Pancíř, J. Novotný, J. Čížinský urian. Mezery mezi jednotlivými y vypl
nény byly guartettem člena jednoty dobrusské p.J. No
votného- Vystupováním svým vzorným získali si členové
dobruští sympathií všech přítomných a z plna srdce vo
láme jim: Nashledanou! Do této doby zapsáno k nové

don aje ed. Varůstua činnostinaší novéjedaoty.»
fSebotní bouře pe čtvrté hodiněodpolední

hrozně řádila na Kolínskua Kouřimsku. Na Hradecku
zuřila k večeru, všsdy velké spousty dělajíc. V noci
na neděli krutě byla stížena krajína kol Jaroměťe,
Králové Dvora a«Trutnova; nové bouře rařily v ne
děli odpoledne, Četné obce trpěly povodněmi; malé
Potůčky vzrostly v dravé řeky, trhaly mosty, ailnice,
stavení, zanesly luka, rozbrázdily role, zmařily mnohé
životy lidské. Také mnoho drůbeže a dobytka zničeno.
Četné obce aa Trutnovsku, Kr. Hradecku, Novopacku,
Hořicku atd. mají celou úrodu zničenu. V Králové
Brvoře nadělala povodeň přes 200.000 zl. škody. Zle
utrpěla vodoa obec Dubenec a četné obce zvláště podél
řeky Labe. V Jaroměři byla továrna Etrichora v ne
děli v noci zaplavena, z pobřežních ulic musilo se
obyvatelstvo vystóbovati. Labe zaplavilo pobřežní luka
a též v Hradci utrpěla obec zátopou luk veliké škody.
Z Pecky, Kalné, Čisté a z Miletína přišly žalcstné
správy. Četní obyvatelé přišli o celé jmění.

Kolik je na Moravě českých židů?
Na vyzváníČeskožidovské jednoty na Mo
ravě přihlásilose celkem10židůk jednotě.Neríme,
jeli, to moc nebo málo, protože na Moravě jest přes
60.000 židů.

Světový ajezd židovstvm odbýval se
ve dnech 35.--27. t. m. v Mnichově i měl sa účel
docíliti eblíšení a jednotného tupu mezi všemi
čistě židovské cíle sledujícími israeiity všech zemí a
domluviti se o jednotnosti unionistické pro dy.
Na denním pořádku byly referáty: 1. Hoe úřské,
sociální a polické postavení židův v různých zemích.
(Referent známý spisovatel Max Nordau v Paříši). 3.
Židovská organisace a její dosavadní výsledy. 3. Ukoly
židovské. dobročinnosti v Palestýně. „Referent dr.
Hirsch Hildeabeimer v Berlíně). 6. Obeslání pařížské
výstavy. 5. Židovská otáska a příští diplomatický
kongres v Evropě.

Ze soudní síně.
Před královébradeckou porotou,

(Obrázekznárodníhopomezí.)
V sobotu stál předzdejší porotou Josef

Kůhnel, katolík, ženatý, so roků starý, ve Vel. Bu
kovině narozený. nyní učitel na n é škole v Da
benci u Králové Dvora.

Soudo předsedal rada zemskéhosoude p. Stolla,
votaaty byli p. rada Isakovič a adj. kraj. soada
Novotný, zapisovatelem byl p. Janke. Obžalobu
hájil státní zástupce p.Kóhler, obžalovaného hájil
dr. Rappaport z Trutnova; soukromé žalobce p.
učitele Karla Venelého na české matičné skole
vwDubenci a tasmí Čechy zastapoval zdejší advokát,

dr. Czurba.
Žaloba klade německému učiteli Kůhnlovi za

vina, fe dne 7. února 1897 v hostinci Jana Bauera
nadával před četnými tamtéž shromážděnými hosty

ta, dubenečtí Čechovéjsou satracená holota,
sdejší Češi jsou holota“. Tímštval německéoby
vatele s Dubence proti tamním českým obyvatelům
a proti jednotlivým třídám občanské společnosti a
vůbec proti obyvatelům státu k stranictví navzájem
snašil 60 popouzetí a ovésti, čímů s v $:0s
tr. s. označený a dle téhož paragrafa trestný čis
proti veřejnémupokoji a pořádku. 2

Čin tento nesl brzytaké osece, neboť již příští
neděli dne 14. února 1897 byl na České matičné škole
nalepen plakát, kde se Čechům pravilo, že jsou slo

ději Jzejích a uřezovačiprstů t. j. zloději.Že obžalovaný výše uvedené vky promesl,
potvrdši acela určitě úplně věrohodný svědek, kate



Frant. Charvái,

Frantiiek Bioh „Viaosne Kuhn a Josef Baner rovačůpotvrdili obšalovaný v vouvčeských
jaroméřekch novinácha Šabeneckýchposvvch o
číleně val na obsahdopisu apak nadal domné

lateli, kterého hledal mezi třemi stu

dovanými y debeneckými (£ j. mesi knězi a učíem
ům. Tím, še nadával

očně své nadávky obrátil proti všem du

vtčnoa předněmeckými hosty, chtél je patrně proti ještě
vícě k stranické zášti poštvati.

„Při výslechu tvářil se učitel Josef Kůbnel
zosla nevinným. Vinceac Baner prý mu ukázal české

DOVÍRYAzp že je tsm něco o německé škole vDubenci. očího, aby mu to přečetl. Stálo tam,

o jé jeho školy jsou nezdvořilía fe nezdraví. Nate „ že to nějaká „ D80 čeští

čkoláci prý nesdraví. VDabescidasad ný jsoupanwměryvolanispořádané,Češiprýhomají
Potechota rý mato mohoudosvěde ostatní svědcí
čát. S Čechy neměl nikdymreatosti, de jebotří
dy chodí 35 ých dítek, tedy většina ů a je

zodičové (neuvědomělí a odvislí Č.) ho mají
Předseda pen rada zemského soudu Stolla táše

„na to svědkap. Josefa Etricha, katechety: Jaké
jspu u vás poměry mezi oběma národnostmi ?

P. Etrich: Před dvěma roky byly velmi špatné,
pak 60 aletrochuurovnaly. Nežletos po 7. únoruse
opět všecko zhoršilo. Kdyžtoho dne přišeldo hostince
starosty, pana Jana Bauera, četl inářKočí (rene

) české noviny, kde 6©jednalo o Dubenci. Učitele
la alyšelnadávat: zatraconá česká akáž;

česká holota, dubenečtí Češi jsou holota,
zdejší Češijsou zatracená holota,“ huboval
též na české děti, že nepozdravují, nadával do

pisovateli, žeja, čo, pokáá a Gesindel. Tyto nadávkopakoval několi a pak ai dobíral Čechy. Z ni
prý jsou jen 3 vyškolení (3 geechulte Leute — myalil
tím oba kněze, učitele českého, poštmistra pak vý
alovně vyjmal) a s nich musil prý někdo ten dopis
napsat. Svědek A mler téš slyšel slova česká
0. UčitelJos. Kůhnel byl toato výpovědívelice

čn, si sakřikl na katecheta
« vášnivě se mupodívav do očí: Schauen sie mit ine
Gesicht!

Předsedap. Stolla jejzahřikl:Zdejetevsoudní
síni, chovejte se slušně a mičteaž budete tázání Uči
tel Kůhmel tím skoprněl. 

Státní návladní Kóhler: Velebný pazel Jaké
jsou teď poměry v Dabenci?

P. Etrich: Teď s námi níkdo nemlaví, a jak

jem m umlavili se, že násduchovnínebudou
. Dr. Csarba (cástupce Čechů dubeneckých,sou

kromých šalobníků). Žalovaný tvrdil, še to nadávání
netrvalo ani minata.

P. Etrich. Trvalo přesepůl hodiny a nadával
také všem českým dětem. 

Karel Veselý, rodák ze Soběslavi, českýuči
tel v Dubeaci vypravuje, že holič Charvát (který ho
teď z ohledu na Němcenesmí holit) a P. Etrich mu
vypravovali, že Kůhnel nadával na všecky české ško
láky a Čechy dabenecké. Dne 18. února, týden

kém výstupu. byl na České škole přilepenu
livý plakát, kde so Čechům nedávalo ndiebe a

„Fingerechneider a jisak. Udaljsem to hejtmanství a
avil podobné Čechům nadával též učitelpravil jsem, žo

Josef Kůhnel.
Předseda pae rada Stolla: Jaký je poměr

mezi dětmi?
Učitel matiční Veselý: Z hořejší německé školy,

kde je učitelem Kůhnel, přepadli děti drakrát české
dkoláky, číhali na ně a nařezali jim. Z dolní německé
škoiy v Dabenci nedělají žáci němečtí českým détem
nic Jak jsem doslechl, byly prý dříve v Dahenci ná
rodcí poměry sice napjaté, ale velice se ahoršily to
prve od příchodu učitele J. Kůhnla do Dabence (před
4 roky). V Dabenci šije na 700 Čechů, tedy dobrá
polovice obyvatelstva. .

Svědcidr. Kuhn a Markus Bauer, oba židi,

vypovídají velice opatrně; pakáž a nadávky prý siceslyšeli, ale to prý znělo na dopisovatele a nikoli na
Čechy. Všecko prý ovšem neslyšeli, protože hráli
karty. Týž Markus Baner ale při č porotců pra
vil přítomným v porotní síni, še by byl učitel K.
sasioažil párpřes...

Svědek František Charvát holič a schromlý
nádenník byl « hospodě, učitel se slobil, nadával pa
káž, ale protože německy neumí, nerozamšl prývšemu.

Dr. Czarba: Co jste fekl P. Etrichovi, když
jste přišel domů od okresního soudu z Králové Dvora!

ořekl jete, že jste všecko meřekl, aby jste nepřišel
o bolení?

SvědekCharvát mičí.
P. Etrich: Charvát mi vypravoval, še Kůbnel

nadával též Matici šk. a Národní Jednotěpošumavské.
Svědci Fr. Pich, Vincenc Kahn, Jos. Bauer,

Ondřej a Fr. Sapauscble, Josef Paulitechke a Mach,
L. Selisko, Amler, Aug. Kudernatsch, Hornig a Herr
mann slyšeli sice nadávat a též slovo pakaš, Kahn
věděl, též že učitel Kůhnel naráší na pana katecheta,
ale hrali prý karty a neví nic určitého, neposlouchali prý.

Starosta Jan Bauer praví o Kůhnelovi: Er
hat Krawal! lagen, hat | sasen (spustil o
článku', ale o dubeneckých Češích neslyšel prý nic
hubovat, staral se o své hosty. Češi prý jsou hodni
lidé a v Dubenci, kde je 30 let starostou, šijí prýs
nimi v nejlepším emíra. Sem tam prý se vyskytne
„ovšem nějaký štváč, ale obě národností jsou spoko

Jeny Plakát na české škole nemohl prý psát učitelKůhnel ale některý starý Dubenčan. V Dubencise
povídalo — ale neví se, kdo to byl a jeli to pravda,
že někdo před 30 lety kradl sajíce a řezal mrtvolám

praty, bl te smocni jejich prstenů.jeli
čitel p. K.Veselý ae i pok hznámo, še némecký obecní ny usnesl, že Úaši

nebadou bráni do práce a služby, aby 26 vy aovělya že jeden výbor (radní Ulrich) chodil po občan

sJE

š.

P

vá zárakukterý občan vzal

(© Staroskoje Bav Dabencie ve známe.
Dále slyšeno bylo 11 vývodních svěďků, kteří

tvrdí, de bu: v časnadávek vhospodě ml Babyůanebo de úvali , covali a
v kasty. (Pro tank "brůčí meet:v Bauerové hospodě
ovšem ami s dostatek stolů). Zajímavý ovědek byl
hodinář K očí, nyní v Hněvčovsi, dříve sloup němectví
v Dubenci. o příssby všet nebyl, protofe je ve
vyšetřování pro zločin křivého svědectví. U okresního
soudu totiš trrdil, de 7. únore s Kůhnelem ani nebyl
v hospodě, avšak celá řada svědků zjistila, že on to
byl, který četl tehdy moviny. Svědek byl napomemut,
aby mluvil pravdu, ale ani on neřekl nic podetetného.

Odpoledne stal se pokus, aby soukromí falobet
buď se vyrovnali s obžalovaným, anebo aby soukromou
svou žaloba z tohoto přelíčení vyloučili a beď se pak
srovnali anebo vyřídili věc u okresního pomduv Král.

Dvoře.
Učitel p.Karel Veselý je pro svou osoba pro

smír, ale aby učitel K doznal, je všecko
pravda, co se zde o měmtvrdilo, abypřč směnilsvéchováníkČechůma nedělaljim y a aby
dal něco ma český národní účel.

ochotni vyjednávat o emír a takse svolenímsástupco

soukromých obšalovaných p. Aoačena rby soukromáželobe z hlavního processu vyloučena..«Natobyladánaporotcůmjedináhlavníotáska:
„Jest Josef Khnel vinem, že 7. února 1897 v hostinci
Jana Banera v Dabenci tím, že před shromážděnými
tam hosty slova: zatracená česká pakál, česká holota,
dubenští Češi jsou holota, zdejší Češi jsou satracená
holota — pronesl, německé obyvatele s Dabence proti
tamním Čechům, tedy jiné k nepřátelskému přikoření
proti různým národním kmenům e jednotlivé třídy
občanské společnosti a vůbec obyvatele státa k ne

přátelským strannictvím navsájem podněcovala svóstise enašil?“
Státní návlední Kóhler pak pravil: Tato síň

byla v po+lední době často dějištěm vývinu národních
štvanic. Ku podivu, bylo to všdy s okresu králové
dvorského, kdež obě národnosti těsné vedle sobe hra=
ničí. V obvodu krajského soudu královéhradeckého
jest více německých okresních soudů, avšak tam po
dobné věci se nedějí. Na Královédvorsku nemusí býti
něco v pořádku. Takové znepokojování býváprovoko

,váno. Málo jest sice provo terů, avšak ti dostačí

pobouřit lid a přivodit poměry velice neblahé. Našeovství je nenou zemí, mohl by vní panovatí

pokoj a blahobyt, ale to se mnohým nehodí, štvou ayž se pak něco stane, táhnou se s potěšením zpět.
Na lavicí obžalovaných sedí muž, který by měl před
stavovatí opak toho, co dělá. Měl by vychovávati
dítky náboženskomravně, míramilovně, by se* nedali

strhnouti ke sporům. Ne to p. státní návladní podrobil
ostré kritice výstnp v Mtspodě dne 7. února, posoudil
výpovědi svěiků a dodel,že toštraní nedle ovoce. Před
30 roky ukradl někdo zajíce, někdo uřezal prst a to
se nyní vyhazuje jako tramf proti český národnosti.
Tu vidět následky činnosti p. učitele. Po 30 roků
urášlivých plakátů proti drahé národností nelepili,
ničeho jí nevyčítali, ale po jeho řeči to udělali. Jeho

znepokojování nerlo ovoce. Děti s jeko školy číbali
na děti z české školy a nařezali jim. Nevím, zda-li
učitel k tomu pobídl, ale jeho žáci viděli, že učitel
štve proti Čechům, tedy še jim mohou také nařezat.

jo ky pravil p. státní návladní, šesnepokojování b iida uměle vnášeno. Kdyby spory a nepokoj neby
v Čechách zaséván, byl by zde pokoj. Zákon nežádá,
aby se hned bouřilo, s úmysl, aby sasával hádku,
svár a nepřátelství. Mé postavení bude snad seslabeno,
že soukromí žalobci svolil: k odročení, čímě dali snad
na jevo, že nejsou příliš urašení. Já to pojímám
jinak, neb tím okázali, že jsou míramilovní, že chtějí
žít v mírn, a de si jen přejí, aby se dále neštvalo.
Páni porotci Veším výrokem přispějte, aby v maší
vlasti opět zavládly míra krásné poměry|

Po řečechučitele Kůhbnela adr. Rappaporta
replikoval p. státní návladsí Koóbler, že jiné jsou
účinky štvaní v novinách a jiné, slyšíme-li štvaní

(od předáka místního, na jehož slova se aává zvláštní
pozor a význam. Oohájce připouští, že obžalovaný
nadával, že byl rozhočen ©A to bylo dokázáno, de
chtěl rozhořčení a nepřátelsví proti Čechům badít.

V daplice namítal dr. Bappaport, že v Dubenei
lepší poměry nenastanou, bude-li učitel Kůhnel od
souzen, bude li pro několik těch hloupých slov třeba
i dokázaných stygmatisován a ze služby vyhnáa. 

Předseda p. rada Stolla podatpak obšírné
fresumé v řeči německé a pak stračné v řeči české

(jeden pan porotce neznal německy). Případ zasahuje
na pole politické. Toho se musíme vystříhatia věc
bez vášně posouditi. Věc je jednodachá | Učitel na
dával po přečtení článku v českých novinách. Pan
Etrich vypovědělvše podrobně, jiní toho neslyšeli.
Pak li nenabudete porotci přesvéděení,že to neřekl, mu
síte ohledně otázky viny říci ne, pak-li toho přesvědčení
nabadete, masíte říci ano. Na to poukázal pan rada
na rozdílm.zištvaním, rosčílením a nepřá
teletvím a připomenul,še štvaní musí se státi k ur
čitýmskutků.

Po poučení pánů porotců odebrali se tito k po
radě. Za půl hodiny pronesl vrchní porotce 3t.
Finger s Králové Dvora výrok poroty: 8 hlasů ano,
4 hlasy ne. ,

Když oznámen byl učiteli Kůhalovi výrok, de
je osnán vinným, vytryskly inu elsy z oči. Soud po

tké porotě nepronesl rozsudek, ačkoli porotci
k hlavní otásce beze změny neb vyloučení něčeho
ohledně viny odpověděli 8 hlasy amo,ale odkázal
věc kopětnému projednání a konečné
ma rozaouzení porotě v příštím poro
tnímobdobív KrálovéHradci Takovéto
rozhodnutí stalo se u zdejšího c. k. krajského soudu
vůbec poprvé a vzbudilo pochopitelně nejem v soudní
síni ale v celém městě sensaci.

Spor zde uvedený sám sebou jest sice významu
podřízenějšího, smíni-li jsme se však o něm podrobněji,
poněvadž v národně i politicky rozhárané doběpřípa
dně charakterieuje psnující poměry.

«jiji
ii š;

SEŘE:

:a.

proti redsktore, NeodyIz“ v Pardublolehroti redaktoru, „Neoodv.L“ v Pardu €

Jujnýchčláacích,protoše loranýredaktor problásil,jn pro ovan
že ty nepealade nemínil p Doskočiléeresiči
aže vtom smyslu do 14dnůve svých

novinách uveřejní.Proloje p Jaklíček jmění nemá,uvoli) se zámožnýp. Doskočil nejem od faleby upa
stit, ale i žalobnýÚtraty saplatit.

-. . Tržní zprávy.
V Hradol Králové, dne 32. bečina 1997. 1 hl.

pšenicezl 6— až 670, žito si. 6.9008 5.00, jsme“
sl 4-20 of 4-40, oves sl. 8:10 04 3.40, proso si 5.60
0-00, víkvo sl. 5-— aš 6—, bréch sl. 8.76 až 000.
čočkasi.00.00až ——jáhlysl. 9— vě—O—,hropal.
8-— až 31-—,bramborůsl. 2-20 až 240, jatelevéko10
míska červevého sl. 00-00 až 0040. semlnio
bílého sl: —— aš —— jetolevékoosmínka drádabáhofal.
—— tě ——, mák sl 17<—až 00—, olejky si. ——

Y Králové Dvote m L. dno 3. dubna 1897
pšenice5.70—,| što 480—5— ječena | 480—0—,
ores $-25—3-—, hrách 9.—8-—, čočka 1800—1100
vikov 7-3"—6?0, jábly 16—60.0, kesip/tž ——.8—,
brambory 3-40—39, vejos (kopa) 1-30—110, máslo
1.30—1.20, tvaroh t4 —19, m200 hovězí 64 Lr., maso
telecl 60 br., maso vepřové 78 kr., mesoskopové60 kr.,

Zasláno. .
Z Hlinska. Křesťtamsko-k -sociální

vzdělávací epolek „Svornost“ v Hlíneku dovoluje
si zdvořile upozormiti bratrské spolky a jednoty,
že bude dne 20. měs. červaď b. r. konati slavnost
svěcení spolkovéhopraporu. Prosí tadiž vzláště
spolky s blísekéh okolí, jako v Krucemburko, vo
Studenci, v Přibyslavi, v Polné, v Humpolei, Čá
slavi, Modletíne, Přelouči, Chrudimi, Rychemburku,
Luži, Proseči, Litomyšli, Ústí nad Orlíci, Poličce,
Král. Hradci, Kostelci nad Orlíci, Náchodě, Do
brušce, Třebechovicích atd. std. aby laskavě toto

timné úhrané pozvábí na vědomí vzaly a Ba

n den00. možno vsejvětšía počtů knám 20dostavily. . + u
Viastat pozvání a cónámení badeco nejdříve

Za spolek „Svornosť“ v Hlinsku
JanuSládek, Alois Doubravský,

t č. jednatel. t č. předseda.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řesbářskýwEraze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24

Zasllámpovimný obnos za zaslaný křížse sothou Krista. Vřelédíky za jebo pro
vedení! S úetou oddaný

P. Jan Mika, kaplsa.
VPřelouči dne 13 února 1896..

(Zasláno.) *
Od medic. autorit vřele odporučené řecké víno

sílící prvéhořádu Mavredaphně: láh z). '-50
u, láh. 80 kr., v lemijonu 1 litr zl. 1:68 dodává
HM.F. SEIDL v Praze, Vodičkeva ul. 30. (blavsí
sklad pro naše země). Téá druhý drah méně eladký:

; ©ee. za stejné ceny. čistý koňak
v demijonu 1 litr sl. s.—

Nejryšst vyznamenání zlaté medalie na internac
lékárnické výstavě 1896. — Zásylky drahoa | poštou.

Cs. A. král. VĚ úvorní dedavajní

Josef Neškudla, .
o novýchprapor
v Jablonném nad Orlicí, č. d. 86,

(KrálovstvíČeské |
Se zřetelem k nejvyššímu vyrnamenéní, jehož 6e mi

dostalo udělením ©. a k. doro:uji sobě

vyslovitiP člechtě, st. duohovet. T.volováženým
delší čvůj dšlk za dosavadní vzácnou přízeň a prosím,
aby tatáž v nezměnéné míře | na dále mému závodu byla
věnována. Ujišťují zaroveň, že toto vyznamenání bude mi
nevoy pobídkou setrvati v každé době ma výši odbo: ného
pokroku a podávati svému veleváženému zákaznictvu Za 241"
přísnivějších podmínsk vždy jen nejdokonalejší práci dle

předpisůcírzevních,jaou v oboruparementnímkánčasu je
as posbyna V nejhlabší úciš .

Josef Neškudla č. 86.
Vfs. a král. dvorní dodavatel.



UKDO TETUCOM
Výroba«skladnábytům

kLAB
wuHradci Brálovéá |

S pavojanakénásaěstíOsío0. '
“Sklady tabulovéha'a Úatého able,

tá zreadel, obrazů a petrol. +

Stálávýstava
„Dtto'výchch motorů

nejnovějšíkonstrukce'

- pro plyn a benzin.
přes S00 čestnýchcen a vyznamenání; již 43 000

motorů00Silo l. pl 190.000koňskýchsil4- a o
Kinského třida číslo 3321.

Katdý původní motor „Otto“jest opatřen 0ehr.
známkou, jnak je nepravý.

| ten; rázně]=
[pol Hratotovtse|

Balkěná od 15.květnadě 15.zář
MUDr. jdhefKadaník,

lézeňský lékař.

Nugrajoté pistraje
a veškeré potřeby .

bw fotografování :
„ odporyěuje

Tomáš. Loukota.|první továrné fotcgr. přístrojů v Čechách
založena r. 1874.

v PRÁZE, Ferdinandova třída 97.

00000000000008

JAN rt
soukeník

V RYOHNOVĚN K

, ablsína SebaJarní

čistě vlněné látky
PRD“vlastní výroby. -Ni

Bačleš učinili prákerey objednávkune

Vzorky mapožádání zašlu franko.

Děl dem il ledů
velscižnýmnkazíkém.12 vzácnoupřísím,a mi i dále důvěru svou všnovali ro

buj. všdyvsornou, poctivou obsluhu. (18)

UMKVWA

francous

jee nfrmy (M)

velkoobchod sužny v Ls
beros,Vídektekáod.č.13.

ORG"F. T.pp.mistrůmkroj
dovekýmsmoýlám okrostné a

bubatévzorníky."B

od 60 kr. výše nabízí

wHradei Králové.

106

k nahlednatí jsou v atelieru aa. (87)

pozlačovačéký

raiáty květonosné
100 k. $—3 al. Macešky,
pomněnky, sedmikrásy s

upaty sa 2 sl. 100 k
obercové rostliny všechbarev1aš2zl.za10)k.

Rosličné květiny kus 20
aš 30 kr. má na prodej
Zámockézahrada v Lib
líně. 76
Přírodní moravská hořká voda

TICA| 02

než *nežvdecny
ajletěji

Am nýřněvody,
Užívá se jís;prospěchem proti

„špatnémutrávenízlaté
žíle, žloutence, přívalu krve
k mozku a plícím, protituč
nosti a ženským chorobám.
Návod o užívání na láhvi Na
grade) vevšechlékárnách,dro=
gueriích aobch. min. vodami.
Bližší zprávy podává maj. zří
daMUDr Fr.Veselýv Brně.

v Novém Bydžově

korativních

luji obrazy nové. (2)

ŘO000000000KK

pro páky Za obeky

v osoderníba svě drep.
- žihova hé

Metr si. 33).
Na úplsý oblek 3 metry

zl 990.
Vzorek této látky, ja

kož i bokatý výběr me
derních druhůne obleky,
svrchníky, jen zaručené

jakostia r m ch cenách ání
l: sah za

šlou.
První český zasýl. závod
Ed. Doskečila

v Chocni.

AD;TEA

=

HE

VSILPSY

E
1 nádmpmě

E Politické dražstvo tiskové
v Hradci Králové

R| právě vydalo tiskem bisk. knihtiskárny:

Obrázky ze smíšené osady1-0.
i katolickému lidu na osadách smíšených

napsal
František Mimra.

5 V rouše zábavných obrázků ze skutečného ži
1 vota katolického Hda v osadách nábožensky U

smíšených líčí spisovatel a jasnými důkazy
předkládázáhubnostsmíšených sňatků.

l Stran 168, 80. Cena 43 kr.

AObjednávky přijímá Politické družstvo tiskově
č | Msk. knihtiskárna v hradci Králové.
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ž o OTomnejnovější £
© jat iveškerédrahyhladkýchsakonbe Ž
* -| všem účelům

)« vobrovskémo Děra $3
š V. J.ŠPALEK, Š
$ tovární sklad snken 8

jeumělétkaloovstriavlastníví
šv HradciKrálové. ©
©

způsobe vyrébím a koním ve
úkeré prace vdhar 10s spadající
přesnéa colidněnazákladědlou

holetýchskušeností,ru
čeaa sejlepšíobslahua
nidlé osmy neš vodo

Jinde. 88
Cténé přísni obevenstvaporončísovúctěplné

Josef Čáslavský,
zubní teobnik

Pražekául. č. 77. vHradeiKrál

we

vyrábí a má stále na skladě v hojném
výběru, s různýchdrahů mramoru, pískovce,
šuly, sienitu ve vkusném provedení od
16zl. výše. Zhotovujezařízenípro use

náře, řesaíky, kavárny, botely atatd.
Nejvýhodnější pramen k nakoupení

„donsnot:nanábytek
truhláře. 2,

Cennínymapožádánísdnsuoa eus?sallo

prvníkrálovéhradeckéčílasna aapamaíky

NAv Hradel Král

Poppův jedině pravý 

dakoustelizaritový|
cí, zvláště pro. zě

SROVON se hodící, jakož i SB=
lakoust, vočkoré

« ko výhradné privilegtem:

prě šivoreální obránicí prostředek

|proti pocení aohou.
dolině nosení mých dobré Lůšenposlaní dkporejhnhoževínůkye paní
bolostných oznobenin

«kuřích ok
upk inávodosobníon brasí my arma a fraako. *
Josef Flanzlik,

Vídeň XVI,Welaagasse 27

3

50b

v Praze, MaláKarlovau. č. MI- v „lamevémdomě.

Naznačoní jakosti žádovono. Česy továřáí.

Pro slavnésprávy
hřbitovů. —

Čísla ku označování hrobů, z li
tiny, fermežovou barvou natřesé,
kteráž svou trvanlivosti a úhled
ným tvarem jakož i cenou velice

tov rozdělen je, zhotovují. (09)

J. PECHÁNEK SYNOVÉ

technické strojnictví a slévárnav Hořici.

Praktické, levné a nejtrvanlivější
-< jsoa korkové roskované

KOBERCE
V nejlepší jakosti máJediné na skladě

V. J. ŠPALEK
v Hradot Králové. ©

na výstavách: V Jaroměři
běnou, v Dobrušce sisou, v Prasd mln

bronsovoai vdno Královénejvyšší
o htémo diplomsředsv ši

nd Ed „ rr) -

: ), ,

korespondenčníMotekaobdežíce“zdarma a frenko
. nejbovějšíceeník rmy -©

KZ FRKLAUS,
továmana razitka a písmenkawLiberel.

A0 potřebuje
VOBU

|pro města, obce asoukromé domy.

všeho drubu neruční, paral, *odaíaŽsotourovýpobyb. |
A Lázně aklesety

věřejné ústavy, školy, kromé do

V ny, dle nejnovějšíhoČiatému, kán PerepáchnšíHydrautické trkače,
' které do libovolné výškya vzdálenostisamočinnětedu

vysřkují.

Železné, lé, emailované neb z kamesinyvyléraná,
poslední nápadně levné.

na
| patent. a nejosvědčenější, která nezamřzají.

Wětrné matory
bouřivadorné úplně z ocele a Šeleza.

JAROMÍR GROSS,
hydrotachnický, stavební ajaatstační dativ ,

v Litoměřicích. :

Zaaleces0 radu, rozpočiy A | cezaíky M0..poddděkí

Miiněě 5
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| Králové, dne 4. červná 1897.

Čechové.katolici /
Ffklad táhne vlastv ola povinnostkáže

Myšlenka sobe užitečnější: něpřinese orece, zůstane-li majetkemjednotlivoe, nejironikne-li mnohými.Proto i Spasitel náš rozesýlaje
mpoštoly řekli: „Co v ucho slyšíte, hlásejte na střechách“ Mat. 10, 27. Čímnabyli také odpůrcové naší By, vy půdytak rozsáhlé, než právě

tim, že užili všech prostředků, aby své zásady pokud možno nejvíce rozšířili, že pořádali a pořádají schůze, : nichů živé slovo tak mocně působí, še až uchvacuje? Avšak nevzpomínejme jen nepřátel. V milé a vděčné paměti jsou katolické sjezdy vBrňě, v Příbrami, v Táboře.
nechť příkladu měst těchtonásleduje také Hradec.

Jest toko také potřebí.Pozorujme vlast svou, jejíž půdu posvětily stopy velikých apoštolů Cyrilla a Methoděje, kterou skropila
krev mučenická vévody sv. Václava; pozorujme národ svůj. který byl velikým, ale který také trpce zakusil, jak bolno a hrozno jest žíti
v rozdvojení' A zdaž také nyní mnozí bratří naši nepohrdají právě tím, co nás jedině oblažiti a sjednotiti může, zdaž nevystupují i nyní mnozí
proti obě hůře než nepřátelé a cizinci? Jak upěnlivě tudíž volá vlast užití všech prostředků, které vedou k tomu, by senaplnila slova
Knstova: „Aby všichni jedno byli“. Jan 17, 21.

Víme sioe, še sami stojíme pevně, že se držíme té víry a pravdy, která nás jediněosvoboditimůže, avšak povinnost křesťanská
velí, abychom se nestarali jen o sebe, nýbrž abychom jsouce sami pevni a dokarzujícengohroženě víru svou skutky, k dobrému nabádali a
před zlým varovali také jiných. Zdaž nemá častěji krváceti srdce naše, když vidíme, že bratři naši vrhají se nerozvážně v záhubu“

Těmitomyšlenkarmivedení jsouce míníme s pomocí BožípořádatiS- w Mradci Králové diécesní ejezd katolíků "UW
ve dnech 22, 23. a 24. srpna 1897, a to u příležitosti posvěcení diacésního spořkového domu „Adalbertina“ a v jubilejním roce mučenické smrti
prvého biskupa Čecha sv. Vojtěcha. —* “ í |

O'sjezda tomb máme poznati neblahé a povážlivé zjevy a směry v našem milém národé, jejich příčiny a dobré proti
tém prostředky. Poněvadž pak nářek jest ve všech vrstvách, budeme uvažovati o všem, co jest potřebíbuď napraviti nebo posilniti a utvrditi.

Promluvímetu o tisku, této velmocisvětové,o této naší budoucnosti,o zbědo raném stavu našeho rolnictva,tomto základu veškerého blahobytu,g obchodu a průmyslu, pramenu bohatství všech národů, o řemesle a 0 poměrech našeho živnost
niétva, o našichdějinách, úeli života, nepominememičenímani života společenského vůbec; a jako praví a věrní katolíci ukáže
me, žepo byla, jsou a budou slova Kristova: „Pravda osvobodí vás“. Jan 8, 32. Při řečech našich nebudou zaznívati
slova kazatelská, nebudou napaďáni naši odpůrci — vždyťstanoviskonaše jako církve katolické vůbec není výbojné ale obranné
nýbrž řečníci K k hloubi srdcí svýšh a ukáží, jak „důležito ano nevyhnutelno jest křesťan; tičke © že
má-li lidstvu vůbec pasta | našemu Hárodubýti dobře, musí jej věufle a ve všem pronikati ta namka, kterou nám přinesl náš Spasitel, Kristus,
pravýBůh. | F.. , | ! :
-9., PegtoJy v tal ohně náěeěná3“ dáky“ualist opanpéh Babin náraje, ztvítoj ne temipsjezd do HradceKrálové.Nechťalk nevymlouvá,že na takových sjgzdech vydávají vzlethě resoluce, které se pouáeukládají; jest pravda,že -sa ukládají
du stolů, ale ukládají se aké dosrdejy kterých potěšují, povzbuzují, postlňují a tak ovoce nesou. .

Mimo to žijeme v době, kde vfsoky stavy a názory hlásí se veřejné ku svým právům; proč bychom tedy veřejným sjezdem neukázali
také my, že jsme katolíci, že se za svou víru nestydíme, apo že ji jsme ochotni před světem hájiti?! |

Budiž tedy heslem naším: iu umel srpna Be Rrafie! Nobudeme toho litovasť“Poznáme se, poučíme se; potěšíme se a posilníme se
k nové vytrvalé a užitečnépráci. Práci pilné, vůli usilovné nebe dává rádo svého dojít.cíle. Chuti a odvahy k práci nechť nám dodávají slova
velebného chvalozpěvu: VTebejsem doufal, isepodine nebudu zahanben!.

“ V Hradci Krilové, v městcíkvětnu 1897.

Kord Adamec, vyrabitel věžních hodin v Čáslavi; Jose/ Archleb, purkmistr v Dobrušce; Plamtišák Josef Ináše s Awerspergu; Jan Bartoš,

starosta v Lípě; Th. Dr.Pro opěJoo professor theologie v Hradci Králové; VáclavBier. biskupský vikářa děkan“v Litomyšli; AloisBlaš-k,majitel velkostatku KlokočoVá;- Broš, farář v Železněgi,, JUDr, Káciga:Jiruma, zam. advokát v Kutné Hoře; Franfišek Bredk, starosta v Ži
dovicích; Michal hrabě Bubna s Lelic; Josef Burda, starosti 'v Bpatovicie n. L; JUDr. Václav Bureš, zemský advokát, náměstek purkmistra
v Chrudimi; Jos“ Burger, tit. ředitel obecné školy ve Vys. Mýtě; Ferdinand .Bureík, opat v Želivě,' František Buva, továrník ve Vys. Vesetf;

Jan Cowfal, c. k. professor v Chrudimi; AL har 5e professor realné školy v Hradci Králové; Ji*Dr. Frant. Čapek, zem. advokát v Jičině, Jan Čapsk, c. k. notář v Čáslavi; V. Červenka,městský radní v Pardubicích; Jaroslav Cervemý, továtšík a městský rada v Hradci Král.;
František Ček, starósta v Sekeřicích; Josef Otortečka,rolník v Dobřanech za katolíkyA DOBřiroch. Antonín Dajbych, stavitel v Červ. Pečkách;

Anloním baron. Dobřenákýs Dobřemic;Th. Dr. Gugtaz Domahyl professor theologie v Hradci Králové; František Dollanský, starosta města Jičína;Antonín Dvořák, vík. sekretář a děkan v Nebovidech; - František Dvořák. zemský advokát v Náchodě; Vojtěch Erle, c. k. rada zemského

noudu v Jičíně; Edmund Eyring.ředitel velkostatku Žamberka; JUDr. Jas Figar, zem. advokát vChrudimi: Štěpán Fischer, c. k. rada zam. souduv Chrudimi; JUDr. Štěpán Fischer,zem. advokát v Hradci Králové; Václav Fišera, říš. poslanec a majitel velkostatku Malý Barchov; Adam
Fleischmann, "K ia:v Jičíně; Josef Folta, děkan v Čáslavi; JUDr. AntoménFormánek, zem. advokát v Pardubicích, Frant. Forst.
starosta a obchodník v Robousích;, Jan Freygang, vrchní lesmistr v Libáni u Nasavrk; Th. Dr. Alois Frýdek, apošt. protonotář, Kapitolní děkan
a generální vlkář V.Hradci Králová; František Groh, mistr bednáčský v Jičíně; „BohumslHakl, e2sk moří, biskupský vikář v Hořicích;
Aatonín Hgwann, Jesmistr. v Týništi; Jan Arabě Harrach, c. a k. skutečný tajný rada; Václav Hatle. ředitel c. k. reálky, v Jičíně, JUDr. Karel
Havelka, zení. advokát v Chrudimi; „František Havránek, starosta « Jesničanech; „Jindřich Havrásaka, ředitel hospodářské školy v Jičíně; Jan Hejt
mámek,b. vikáť a farář v Němeoké Bělé; Jas. Hernych, ředitel továrny ve Yamberku; František Hladký, c. k. okr., školn. ispektor v Jičíně, Boh.
Hnsk, starosta ve Branné; K. Holub, správce cukrovara v Moravanech; V. Horák, starosta ve Žlunicích;, Ferd. Horálek, správce velkostatku
v Bílé Třemešné; Jam Hrnčíř, člen okr. výbbru Novopackého. rolník v Újezdě Svatojánském; Franfišek' Chaloupka, c. k. notář a starosta v Hum
polci, Jam Charváf, staresta v Rašovicích; Franf. Chejnovský, farář v Sedražicích, František. Chmelař, majite realitv. Humpolci; František Janeček,
rolník a první „radní v Javornici, Framt. Jeřábek, autorisovaný stavitel v Chrudimi; Josef Ješek, president c. k. kraj. soudu v Jičíně; Jas. Kánský.
starosta sv-Metřotiách; důf: Kekber, č.:k. rada zem. soudu v Hradci Králové; František Kermer, sekretář bisk. kansistoře v Hradci Kr., Bedřich
Kard hrabě Kinský, c. k. jeý rada; Jan Klečka, měst. radní v Pardubicíéh: ViWčsnéKleprlík, biskupský vikář a. děkan v Rychnově; Josef

; starosta města. Dvora Králové n. Labem; VáclavKníšek, starosta v Chroustově; FramfišekKopecký,chalupník jménem katolíků z.farnosti
LiciboPické; Karel: Kopecký,o: k. professor- gymnasiav Rychnově; Fil. Dr. Tomáš Kouřil, biskupský notář a c. k. prof. gymnasia .v Ryohnově;
Josef Krátký, rolník v Moravanech; Výmcěno Krátký,farář v Lovčicích; Josef Krubner, správce velkostatku Hořice, rytíř řáduFrantiška Josefa L.;
Václav Křepínský, lékárník v Kutné Hoře; Jan Nudu, vikar. sekretář a farářve Studenci; Josef Kymčl,starosta v Dolních Štěpanicích; František

Lepař, c.k. zemský školní-radu 4-feditel gymnasia v. v. vJičíně zonek zbakáký znaji realit, člen městského, zastupitelstva v. Hradci Králové;Antonín Lidmila, náměstek okr. starosty, mlynář a starosta v Sádku u Poličky:Jan Matoušek, děkan, ve Vysokém Mýtě; HymekMemci, kožešník
v Jaroměři; Jan JMichálež,starosta v Provozi; Václav Milčan, hosp. pojezvdný J. O. hraběte z Harrachů v Bohárně; V. Mrásek, člen obeoního

zastupitelstva v Pardubicích; Th. „o oi, professor theologiev HradciKrálové: lab Mun kanovníka městskýděkan v HradciKr.:Fremi. Nečesaný, starosta za katolfky“v"UStřetíně; Frenfišek Nevole. starosta a předseda hospodářskčho spolku v Malči, Josef Němee, městský
radní v Dobrušce; Karel Ervín, hrabé Nostite-Rienek, c. a k. komoří, Josef Novák, c. k. školní inspektor v Jičíně, Adolf, Novotný, továrník v Tý
niští; Josef Oléva, starosta v Pusté Kamenici; Damlel Papírek, městský důchodní v Humpolki; Josef Paslas, rolník v Třebenicích; Adel/ Pašout,
děkan v Sadské; MUDr.ArmnožfPežaf, obvodní lékař v Černilově; Josef Pílmáček; majitel velkozávodu a městský rada v.Hradci Králové, Jem
Podhajský, škólní dohlížitel ve Vys.Mýtě; Karel Podivín, hospodářský PEdITAr=Kpatronátní komisař v Jičíněvsi: František Pojmon, čestný děkan

V Polné; Engelbeřth Pospiki, m a obchodník v Labské Týnici; Josef Prášil, starosta v Komojedech Malých; De, vicerektorněžského semináře v Hradci Králové; Pmanuel Prokop, autorisovaný geometr v Jičíně; JUDr. Josef Prouse, c. k. sofídní adjunkt v Hořicích;

o0sf Prudíč, obecní výbor v Týništi; František Pulpám, rolník v Moravanech; Ceeslav Reaiský, svobodný pán z Dubnic; Franitšsk Jap ředitel
romaea vHradci Král; Jan Resmý, c. k. vrchní berní inspektor v Jičíně; Ani Bipdu, c. k. rada vrchního soudu zem. a Stát. zást. v Hradci
+ MUDr.Red. , prakticky lékař ve Vamberku; JUDr. K. Jewel, zem. advokátv Hořicích; v Pee fotograf a měst. radní v Hradci Král;

r. Can, Vj prof. theologie v Hradci Králové; KUDr.la akýu zemský advokát v Hradci ové; W Rychlík, kamnář a starostaleč. stavabních Zivnostníkův Chrudimi; Fy. Římský, nájámce dvora Šemtíma u Rosic; Fr. Shjferf, zem. poslanec a majitel velkostatků Bělá a

- .
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v Kutné Hoře. :

KEvozi.leds=.
Ce te te dříve či později očekávatí

dalo, stalo se dnes skutkem. Říšeká rada byla
uzavřena, což každý, kdo její jednání v posledním
čase sledoval, přivítal s upřímným povděkem. Uza
vřena byla proto, poněvadě jistá gtrana „němec
kých nadšenců“ činila vážnou její působdost ne
možností. Zákonodárný ten sbor stržen byl něko
lika lidmi na žalostné stanovisko, jež pokládati
sluší za ránu velice bolestnou, kteroaž tím par
lamentarismus vídeňský utrpěl. Rána ta bude se
hojiti velíce těžva, neboť národové po zkušenostech
ve vídemském parlamentu právě nabytých mají
maoho a mnoho bezesporných důvodů, aby ae do
mábali některých amputací na kompetenci rady
řišské a sice ve prospěch samosprávného postavení
oněnsů království a zemí. To je přirozeno a ne
sbytao, že oslá řada nalehavých záležitostí, již
němečtí mužové ve Vídni projedaati. nepřipustili,
musí býti oyaí projednána na zemských sněmích,
jejichž Gvolásí se nyní ma červen a červenec
očekává.

politice na nesnázích říšské rady náž
sledkem státoprávaího ohražení pochopitelně mnoho
nezáleží. Naopak. -Čím více by mělaobtíží tím
vice je důkazů, že česká politika jde ve svých
požadavcích cestou správnou. Proto také nikoho
nemusí u nás rnoutiti, že Námoi říšskou radu činí
bezmocnoa. To je spíše prospěch a výhoda české
politiky. A čeští politikové bylí by měli dnes
stavení vzácně výborné, kdyby byli bývalí téhož
smýšlení, jakého jsou dnes, před šesti lety. Ale
mladočešti státníci na říšské radě jsou dnes v po
stavení velice nepříjemném. Oni totiž obstrukční
politika do zákonodárných sborů uvedli a jakmile
se některý nyní proti německému terrorismu ozval,
ihned mu byla odvetou odpověd: „Český pěřisled
zkazil německé mravy !“ Mladočeši totiž s
začali byťi důvodnějí a proto musí opatrněmlčky če
kati na rozuzlenínastalé právě situace. Atu by si bylo
přáti, aby českýnárod. nalezl v této sló debě, ni
koli nový výmluvný jazyk, těch mél a má dost,
ale nový státnický rozum. Nadešel čas, kdy-by sa
mohlo něčeho platného pro zvelebení zájmů ná
roda našeho a jeho vlastí dosíci. Ale bojíme se,
aby nynější polit. nesnáz neroznitili někteří čeští po
litikové nějakou neopatrností. Nemožným to není,
že by napotom klasy na ni vybujevší žalí jiní a
českému lidu by zbylo zase jen strniště. Českým
politikům se něco podobného podařilo jiš vícekrá
še pro český párod z rosmanitých situací nezískal
ani „pobrabky.“ |

Téšíme se, že čeští poslanci v této sjtaaci
sachovají v poslední době osvědčený svůj „poli
tický klid“ aHtujeme, že získání „Llida“ toho
stálo český národ šest let všelijakých jalovýcha
zbytečných bouřek. Kde jsme mobli dnes býti a
jak jsme si mohli státi, kdyby mladočeši byli
měli r. 1880 a 1691 ten rozum, který mají dnes!

Dnešní situace jest částočně výsledkem je
jich politiky a upřímně bychom si přáli, aby do
nesla národa v důsledcích svých platné ovoce a
me zase nějaké trnky a šípky.

Více dnes o zamotaných právě politických
poměrech, kdy je také vyrovnání s Uhry přede
dveřmi, řící nelze. Ale Zalitavsko má již nyní s
peplodoého jednání Hěské rady svou pomasánku.
Nové jeho vyrovnání s Předlitavokem se nepo
cbybně oddálí třebas ma celý rok a po ten rok
budou požívati Uhry k ubrašování společných zá
Ježitostí dosarádní své níské kvoty, oož pro R
nakční poměry snemená v Zalitavsko značnou per
centuální výhodu a v Předlitavska nevýhodu, která
mělabýti letosodstraněna. —-—— 148

Ve ýchdnech slyšímeze všechséranářky a bědování,jejichž příčinou jsou živ

pohromy, které během posledního týdne některé

krajiny vlasti naší otihly A preto s potěšením
čteme, že bude zemědělská rada rokovati o zave
dení nuceného zajistě pojišťování proti Škodám
Živelním. V ohledu tom staví se každý vlastimil
i přítel lidu na stanovisko, aby země zavedla ko
nečně jistou daň, která by každého živelní po
hromou poškozeného oprávňovala k obdršení pří
slušné náhrady.

Does pojištění se u výdělečných společností
a bank stojí sice poměrně nevelkou, ale předce
značnou částu, tak Že tisíce lidí neodhodlá se pla

cením je! jistiti třebas před údélem mošnyžebráck polebání, še se nic nestane, spočívá
již v lidské poveme a protohrůza jednoho pojímá
nad tou bídou, která obyčejně nastane, když metla
Boží přeblehne některýkraj krupobitím či povodní
nebo když udeří na některé méstečko či dědínu
plamenem. Sta lidí jsou žebráky, čemuž 6e dnes
mosí předejíti a to co nejdříve.

dyž lidé sami- nemají dosti: smyslu pro
svou majetkovoubezpečnost, tak musí býti k tomu
donncení. Donacení toto jest také zájmem celé
naší společnosti, aby nemusili potom poctiví jed
notlivci děli i se 8 jednotlivci nedbalými. Na snámu
království Českého bylo již vícekráte o olásce té
mluveno, ale vždycky marně. Při tom také dlužno
uvésti, že cizí pojišťovací podniky ročně miliony
sl. zisku od vás pryč odvážejí a proto pokládáme
zavedení zemského nuceného pojišťování proti
všem žívelním pohromám sa jednu z nejnaleha
vějších potřeb přítomné doby a rozhodně se za ně

přimlouváme, jsko za závod vlastenecký,lidnmilný,
všeobecně prospěšný a moudrý.

O jeho formě a podrobnos'ech se nešíříme,
ale očekáváme, že by machou rodina majetkové
zachránilo, mnohon slzu českéma lidu setřelo a
vůbec vlasť naši jenom zvelebilo.

Jan Nepomucký ve: světle dějin.
(Úraby pro lidi všechstavů s dobrou vůlí)

IV.

7 V předešlé stati bylo připomenuta, že Iro
nikář Hájek naleznuv v novějších dějepisných.
zápiskách, še Jan Nepomucký utopen byl roku
1883 a v starších, že JanNepomucký utopen byl
roku 1993 udělal z jednoho Jana dva; a sice
zpovědníka králové s roku 1985 a generálního
vikáře z roku 1393. Na základě Hájkovy kreniky
byl pak vzat do životopisu svatého Jana z Nepo
muku rok 1389 za rok jeho utopení.

Přes to vše byl však vyhlášen za svatého tea
Jan z Nepomuku, jehož hrob byl v chrámě av.
Víta s mápisem Joannes Pomuk, jehož kostra
a neporušený jazyk vykopánbyl, její tedy
tim sachováním apotomaím rozšířenímjazyka
jeho sám Bůh sa svatého a pro zpověď
utopeného vyblásil, a co vo správáchdě
Jepisných v tom ohleda temného b vyjasnil.

víli jsme pak, že celý is pižádnéhoevatéhosaČlánekvírysene je,a
že jest volno — jakto i sám Lev XIIL učimil,
—životopis dějepisné skoumati a je li třeba i opra
viti. Proto budemev tomtočlánkudle dějepisu
zabývati se dále se životopisemJanas Nepomuku.

Dle Hájka byli Janové dva. — Nikdo ne
bude moci býti viněn s bludu nábešenského a
s odporu proti církvi, kdo by chtěl náhledu Háj
kova býti; jen kdyš za pravdu příjímá, še pro
spovědní tajemství utopený světec —
Jan z Nepomuku —skutečně- žil, pro tm příšina:
smrt podstoupil, ve věčné blaženosti šije.
-My však tvrdíme,žeaeHájekmýlil,ažo

byl Jan z Nepomuku jen jeden, a sice právé

"4
+

jehož kostra 8neporušeným jazykem v hrobě n
svatého Víta nalezena by jenž ve věčné blaše
nosti šije. Jaké máme proto důvody?

Z toho, že dvojí rok amrti Janovy
a.to 1383 a 1898 udávají, nomdaloduje, že byli.|

Janavédva.OJanuHubovizepíše,šesenarodil
r. 1369, 1370, 1373. Nasleduje z toho, že byli
Hosové tři? Nikoliv. Nýbrž jen to, že všecky tři

nejsou. — Tak tedy s toho, že
kronikáři staráí napsali Jam s Nepomuku semřel
r. 1383 a pozdější, že zemřel r. 1393 nutně ne
následuje, že byli Jamové dva. A skutečně. Děje

pieee, rý napsal, že Jam s Nepomaokuutopeayl r. 1398 nepraví, še byl ještě jeden r. 1885
utopený;: a který praví, že se tak stalo 1388
nepíše, že byl jeátě jeden s r. 1806. První tak ve

svéEr ee učinil x byljeaytedy pravíme: Jan s Nepomaku |by,
jeden ato prárěten, který1398za příležitosti
stvrzení volby opata kladrubského pro tajomatví
zpovědní po ukrutném pálení utopes a v chrámě
svatovítskem pohřbenbyl, jehož neporušený jesyk

př nykopání ba jaho 35. dubna r. 1419 Bayl
Uvádíme následující důvody:
1.Hrob smápisem: Jeoannes Peomak.

V tom hrobě « nápi Joanna Bom bylobřben dle dějepisců i dle husits ni
P Jan, který dne 20. březnar. 1393utopen byl;
na tom hrobě konávala se dle řádu sádušních
služeb Božích — ordo oommendáram — bolo

alušba zaJaga s Nepomakudne 30. břesna, tedysa toho, jež 20. března 1393 utopen byl. —
Ale v tomtéž brobě malezen byl neporušený
jazyk Jana Nepomackého, který sa svatého vy
hlášen byl. — Nemí tedy ma dva Jany asi po
myálení. © |2 List arcibiskupa s Jenštejna
číli saloba jeho na krále Václava.

Liet tento nalezea po vyhlášení Jana Nepo- |
muckóho za svatého v archivu vatikánském. Na
počátku tohoto lista praví arcibiskup, že krále

k vypočítávázločiny, které se vinou krále Vá
Člarav proti církvi a arcibiskupovi staly.
Mesi zločiny těmi uvádí arcibiskup, še král Váciav
jeho generálního vikáře, který je myníjiš svatý
mačeník, dal mačiti, vlastní rukou jej pálil a
pék nočaí dobou ve Vltavěútopiti roskásal.

Utepení vikáře Jana « Nepo
muku stalo se, jak jiš nyní jisto jest, r. 1393.
Byl by tedy musel král Václav deset let před

tim dáti utopiti jen fisého Jana sorěduíkeiti to byl v tom —
kalob obsahujícím lim : samičel. Jisté

mi utopiti. To

tedyjenjedenJan Nepomucký, a sice ten, kterého arcibiskup
svatým mučeníkem nazývá, který r. 1593 |

utopen byl a u sv. Víta pod kamenem 4ný Jazyk
JanaPomukpokřboa Ješel, jehož P okraltam nalezen byl.

by byl řekl: Dva kačse dal

Pomoe rolnictvu,
- Lotolnl rok budezaznamenán: černým

u Koodčichplose, vdrn pod Laoetaje, „ Bystřice,Cidliny a J
9608 šakalena . témět úplné zničena, v mnohých

ee o resůpolavakýA býti me
mkůobdélána, breau p dají role u'Dobteaie a Káranic asa Hlinsku, Pře

>an zubotenýlid sahá k potravinány
horšího,an zuboženýlid selský ele
tic předkládány. V obciRanné a okolí leží přes
bo procent orné půdy ledem, poněradě deště obdě

noze, v ziměmuceni prodati s nouze — Aby
dámězaplatiti ohli — všechenči i mrtvý in

byla dne 22. května krapobitím a prů
Pí mračen v obci Jankovicíchnejen celá letošní
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odplavene a tím spůsobem bez rychlé státní po- Řidaná půjčka hypotékárně pojištěna býti má, a | Změnamajority jest prý potom na dlouhou dobu ne
moci každá existence obyvatelstva této obos ma| konečně g) nabídnatí, že se složí záloha, aby ubra- ae nm výbor na sane 20 potomhvar
dlouhou řadu let nemečnou nč'nisa. deay býti mohly náklady, které by anad porstaly | vjády badou se moci udršeti jen mody 2* povol

Na Noro Packe, Králové Dvorsku, Jaro- | šetřením, jež vykoná důvěrník zemské banky. 2. nýminástrojiparlamentárních monopolistů.Proto jest
Hoticku rovněž se osývají výkřiky bolesti, | Žádosti se má, pokůdmožno, přilošiti a) výkaz | prý obstrakcevedená duchem ryze rakouským („šl

Se obyvatelé mají nejen letošní úrodu zničenu, ale | dředné stvrzený o přímých a nepřímých daních | najícím ovšem do Pruska“), válkou, které se vede

též pozemky kamením a saneseny, rozryty, | v obcí (Reb v okresu) placených, (též platí-li se nejen pro Němce,nýbrž také pro celou vlast, pro její

preé odplareou. Hrosné jsousprávy z Dolní Kalné, | v obci činžovnídaň — příznání nájemného, b) ově- | j a „mravní“ uplatnění mezi vzdělanýminároisté atd., kde přišel lid o úrodu, dobyteki stavení. | řesé opisy účetních závěrek obecního (okresního) | d3“. — Tak hlásá úplatný orgáa barsovních ničemů,
“ Neštěstí jeho po drahém strhárolniekýstav, | jmění a k němupatřícíchfondů za poslední $ leta, | eř ireré odírají miliony.křesťanskýchrolníků a

odevšad hrozí mu záhuba a odnikud nekymevy-| c) svěřenýopis inveatářeo majetku 0boe(Okresn).| Kare zmůse N- bř pt Baden, jýtákodatnější pomoc. Ná říšské radě, Ide by se rolniotva| 3. Žád zašlou se vyplacené poštou zemské lsá se k němu jako zbitý pes. -My jsmeP Fran,
mohlo pomoci, němečtí poslancise baví nadávkami| bance. Tato může zápůjčku nepovoliti nebo povo-| pravili, že se vede zápas na život i na mrť mesi
a sprostými pranicemi, k vůli vymačkánívětších dietů | Jiti. Zemské bance není však dovolenovypověděti | centralistickýmžidovskýmliberalismem a křesťanským
maří drahý čás neparleštentální obstrukcí, baví | dlažníkovi zápůjčku; dlošník má však právo zem-| i slovanskýmfoederalismem. Čechovéby v tomto oka
lid aoubojovými komediomi a svolují nanejvýš kuvý- | ské banco celou zápůjčko neb část její půlletně | můikunemohli více sebe poškodit a Němcůmprospět,

šení daní a so založenýma rukama přihlíšejí, jak | soudně vypověděti a eplatiti buď na hotovosti neb než kdyby po radě kocourkovekýchpolitických pro
rolnictvo aživnostnictvo byno. v zůročítelných dlužních úpisech zemské banky| oké povětrnosti AJa Klonček, Moravac, Štamberkaa

Ano, hyne! Podívejte se do statků a chlévů| dle plné no ceny. meckým erkán S osamocený Nehy byl by
menších a chudších rolníků, a nalesnete tam bídou Uzavřením bocni půjčky rosvrhnou ei popla-| zdovátí liberálové brzy hotovi. Pánům radikálům po
vychrtlé dětí a rodiče, ve stájích pak na kost ses- | tníci břemena na celou řadu let a netísví je tak. | krokářekým by se snad přílišzle přitom neredi

. ehlý dobytek. Poškozené obose budou se zajisté domábati těž | nebot z bidovabýchinsertů a konkorsů by koukalpřece
Divíme se, že nemá nikdo odvahu, říci ve| státní a zemské podpory nebo nezúročitelné půjčky| nějakýten sasares. Na štěstí počíná vČechách lid

Vidni holvu pravdu. Když r. 1876 hrozila zkáza| na řadu let, protože poubou slevou neb odepsáním| již prohlížeti, komu vlastně svým„zásadněoposičním“
židovským bankám a šelesářským velkozárodům, | daní by se občanům vážně nepomohlo. Dále bude charonskýmradikalismem prospíval.

stat hned hluboko do měšoe a 80 milionůdal | záhodno, aby konečně veškeré obce na českém Podpora spelečenstvům podnikajících
: Da. výrobu na odbyt. V úterní říšské radé dr. Kaisl

as podporu bohatých továrníků. Na regulaci Du-| severovýchodu důrazně se domáhaly regulování onto náveho Vláda 0 zmocňuje, by i mostenským
maje měl stát k disposici hmed přes 20 milionů, | svých fek a potoků, poněvadž povodně a škody společenstvůmposkytla k fedrování podniků ve amyelu
ma regulaci českých řek — vyjímaje splavný tok( se stále opakují ve větší neb menší míře. rafů al 5

Labe— nechcevlakmítigrole.Kdyžpřed8 roky — Únorá4.z.zřízenýchausbozřisoranýchkvýroběa
byly " Eupokojení vůrabých “ eny pohromo, k odbyta nezúročitelnépůjčkystátní, je-li společenhned stvo samo jako takové připodniku zúčastněn bo

mon ča tov KrálovávozeSopouk Češi P olitioký přehled. fedrajeijj z rlatníchprostředkův.Celkovásumait j myši a v% m nikdo v ne- . to půjček n léta 1898 a 1899 přesabovati
le l Na říšské radé řvoua láteříNěmcidále.| 300.000zl. Pronásledující léta stanovíse speciálním

povělmne. Poslanec rytíř dr. Pessler, který nazval všechnorazného ř dr. ' J | zákonem. Půjčkyty vezmou se z kasovních hotovostí.
Co nné lid dat kdr Š nemá d . | poslancepravice lotry a kterého pak poslanciUdr- Jednotivýmapolečenstvůmnemůžese v roce poskytpariarentálního zastání? Musí sáhnouti k svépo šal a Wielowiejski vyzvali na souboj, ztratil ná- ti půjčka přes5000 zl úičkyj n

moci sj. Předevšímmusí žádat za odpis dané a vjterní schůzi podal n Podskap o sl.Tyto půjčkyjsousplatnysledkem tohu kuráž úterní podal toto nejdéle v 15. letech. Společenstvo ručí za ně ve smyslu

6 je Bákonaé.une E PDA k kornéaponižonéprohlédení-© Orohlá mon chůzí 8 110.a) šivn. fáda ze 33. únorat. r.8pozankov i se »| proejljsemsi slovo můťoprohlášení:Ve s , : .
když není oprávněnnárokna- osvobozeníodtéto o 28, květnaučinil jsemvýrok, kterým četníčlé-| vonpjzrovnávání. PošťskéP R Vedaěy ke konci tohoto týdne přibude do Vídně,

daně ve omyslu zákona zo dne 28. května 1883, | sové sněmovnypok se uraženými. Následkem aby s naším ministerským předsedoujednal o vyrov
č. 83. tů. zákona. Osvobození nastává přírolích, vn Doo > UěiěRYve vejikéhyrosechý at nání, pokud se týče o dohodnutí ve příčiněprovisoria.
ká, abmdách©Putrinch,emdíeplodná| ZKO Apom.Dál jalotnej o | a, Piet, Kartelám,T lež, podels . v sněmovn anecké záko mž 6e azaví

lou sněmovna prosím sa odpuštění. Toto pos n, J PVÍKÉ
em tak, le nastane úplná neplodnost nebo jeho kapel vyjáúdření ká se samosfejmě také vyzvání.které | FArtelů,zvláště pokud se jedná o cukr, , pivo

části na dobu přesahující rok. Osvobozeníod danědošlo mne odposl Wielowiejského. Tárk pak pro-| *sůl, Haje svláštníma dozoru vládních orgánůpozemkové trvá po dobu neploddosti půdy pohro-| testoval proti chování předsednictvasněmovnya totéš, | * "© nančních. :
mou zaviněné, a kromě toho ještě pu dvě další lóta| ačkoli státnicky opatrné učinil jménem ústaváckých| | Chorváteký směm bude prýavolán na
(u pastvin pouze 1další rok.) Je-li pozemek učiněn| velkostatkářůrytíř dr. Baerenreiter. Pravil: S oba- druhou polovici tohoto měsíce. V neděli sešli 6e vši
nepiodným jenom ua jediný rok, anebo jestliže | vou pohlížíme na rozčílení v této eněmovně a vy-| chmioposiční poslanci v Žábřebě, aby uradili se na

čistý výnos parcely byl poškosen do určité míry| *lovajemehluboké politování, še je velikénebezpečí, krocích,jed jim jest korán na ochranu kek vládouže naše parlamentární zřízení bade kompromitováno, | Přo jich činnost 0 vo pro ovaných az ve

živelní pohromou, nastává nárok na odpledaně po- aniž se s povolané strany něcopodnikne,aby odstra- ; Částitéž již uvěsněných. — Do letošního uasedání
zemkore. A 2-| němím hlouběji ležících příčín byla sjednána náprava | sněmovního dostaví se prýi biskup Strosemayer, aby
„| Odple da. přísluší těmže hospodářský m a zároveň možnost, aby sněmovna mohla zahájiti avé| ponžilsvého virilního hlasu. Postaví se v čelo oposiee.

býti poák boaOěistývýnos Podmínky nad „sl práce. Zanynějších„okolnostije všakprávěnejnut- Uherský fimanční mímistr Lukacei ožen v parcely , přípa nější, aby byl ováván jednací ek c) nejpří- skutečně co nejdříve odstoupí i jmenuje 60 jeho
nastává i tehdy, nebyl-li pozemek ješté oset (vy- | něj a "prohlásil, še jehostrana neschraluje presi- B apoem Horanezky, dosud předseda ma kóná
jma úbor). Zákon žádá, aby alespoňjedna čtvrtiaa | dální výklad jednacího řádu. MístopředsedyAbraba-/ rodní strany br. Aponyiho. Týš byl v sobotu krátce
výnosu byla zničena arozděluje paroely ve výměře| Monče a Kramáře obvinil posléze se strannickosti. | před odjezdem císařovým z Pešti pozván k císařské
až do čtyř bektarň (12 korců) a parcely větší než| Necionál Steinwender pak hrozil, ře aněmovní| tabali. Tomavšemu přičílá se mexi peštskými parla
4 bektary. Při parcelách menších než 4 hektary | Yftrápostípotrvají, dokad nebudou odvolána jazyková| mentárniky velmi velký význam.

nařisení.SocialistaDasz ynakí obvinilpředsednictvo, Cár do Říma. Krakovský „Czaa“.jr)

hledí se na to, byla-li zoičena alespoň čtvrtina
natorálního a (zaneseného v korém | Ž2Š!epalo drze jednací řád. He yto drzé pravokace| zprávu, která ale dosud ze řádné strany nebyla povýnos německých liberálů a socialistů musila odpověděti| tyrzena, že car pojede v října do Říma, kd
archu) celé parcely; pti parcelách větších| pravice proti protestem,v kterém hájíla stanovisko| ; papežei kréle italského,
hledí se k tomn, ada zničena aspoň čtvrtina vý-| své a místopředsedůsněmovny,jimž vyslovila plnou| - 2
mosu poškozené části parcely, rovnající se při| svon úctu a důvéru a vytkla výtráníkům německým,

nejmenšímvýnosujednoho hektaru. jo jejichjednání není no radě aRakousku kecti, Drobné vystarosto inili sa- ochromaje veškerouprospěšnou parlamen práci. Yzprá .
jisté přisluáná oemtmení n c. k okr hejtmanství Poslanecdr. Ebenhoch, německýklerikál četl tanto |

Jak známo, odepíšou se obecním úřade : protiprotest a sa to jej nazvali Schěnerer, Tůrk, Iro, Císař daroval ze své soukromé pokladny
Součané 6 danítaké veškeré zemské. ok m olf, Pergelta Ranke a svobodomyslníNěmcizrád-| 10000zl.podporyobyvatelůmna Jičínekua Vrchlabsku,
školní přirážky.Jinak řirážk , Okresnía| cem. Místopředseda dr. Kramář odmít] pak důrazně | kteří dne 23. května utrpěly škodu povodní a průtržíolní přirážky. Jinak s přirážkami obec- | výtky Baerenreiterovy.Presidramnemá právo vyloučit| mračen.
ními. C. k. správní soudaí dvůr dlo rosbodoutí| hulákajícíposlanceadodal pak: „Je li všákpresidiura, Dar. Ndp. biskup Ed. Jan Nep. Brynychvě
2e dne 4. února r. 1890 č. 588 ve sporech po-| volá-li nějakého řečníka k pořádku tupeno a hanobeno| noval povodní poškozenýmv Kalné, „díroici a Čisté
„vetalych v příčině odepsání přirážek obecních| a buší-li se prkay na palty, to by mělo prondiam| 50 zi. Nechť R Bůb sám mujest odplatitelem a
Básledkem pohrom žívolnich, činí rosdíl mezi | trpět?“ — Liberálové byli ovšem prohlášením dr.| mephf'jehopříklad následují i jíní dobrodincové|
apastošením půdy (rosryti vodními proudy,| Kramáředopélení. Poslanec,Heřman Janda podal Úmrtí. V sobotu dne 29. květnazemřelazde
zahvdení dtérkem) a krupobitím, neb dočat- pak správ o pilnýchkouta Raodpomoc 5 volení po krátké nemoci v 62 roce věku svébo paní Marie
aým zaplavením, když tím úroda polní jest | Some neep ojorení moce eh váliloNenéveh | Vojáčková,rozená Pokorná, sostra halánského pod

6 nebo šk v státní pomoci k ulevení nogze ae uchválilo. Na návrh ; Mac. Pb. V. P
M Čántečn . ukovo . Pb. V.úplné ne č poškozena. V prvém případě | poslance Jos. Doležala vyznáme pok vláda, aby | plukovníka p. Karla Pokorného a Mag.Pb.©. 20

se odepiše daň pozemková na vědy neb na celou| vláda vyšetřila škody, které nadělula bouře v Pecce,| kornébo, vdova po ©. a k.' podplukovníka. Pobřeb
řada let. V drahém případě (krupobiti, dočasné | v Bělohradě, Miletíně a Lhotě Bradleské. Poslanec| konal se v úterý o 9. hodině ranní na hřbitov Pon
zaplavení) se daů pozemková odepíše scela nebo| Dvořák podal pilný návrh stran živelních pohrom,| chovský.Kondukt vedl za četné assistence vedp. měs
částečné a v tomto případě © k. správní somdní| jež utrpěla obec Velká Bělč a okolí, a pilný návrh | děkan kanovník Musil. Pobřebního průvodu se súčest %
dvůr přisuzuje ponse obecnímu aaatap.telstva stran tivelních pohrom, způsobených letošního roku| 95: gimo příbuznýchvedp. kap. děkan Th. Dr. Frý

ávo i výroku o odepeání přirážek obecních, dle| prajími dešti, Rorodnémií„A koapobikím,«okralsh: | dok, vedp. kanovník Tb. Dr. Brychta, předníměšťan
Š pozemkové vyměřených. Obec bade vak | východ Nové Město naď Metaji a Opočno Poslanec| Sdejk ačetné dámy.V Praze zemřela30.květnapaní A

sotva vymáhatí přirášky, jlobž uhražení by spůso | Adámek řimlouval se za podporaobcím Vítanovu, [ Nataliová, rozená Vokounová,která katolickým, li
bílo poplatníkům nesnáze. Avšak, jedna věc dlužno| Hlinsku, Bjatnu, Ho)etíné a Babákově,které v letech| dumilným a vlásteneckým ústavům odkázala p
přece uvášiti. Snad so některá obec pustila, do| re95 4-radc4 letbs'býly"postižihy velmi této? Posl.| 30.000sl. Stařičká paní žila v největším ústranní,
staveb školních, siln.čních a jiných, jiché nhražení | Dolešal přimlouvalsb za úlevy persenála'ří Sívhoš | kondjíclidamílné a vlastenecké skatky. :
spočívávnepoměrně vyššíchpřiráškách,ješ zpři-| stech:obchodníchs se svedení 11 hodinnédoby| | Ke zkouškám způsobilostí učitel
čin živelnleh dkod-v obci převahou svou-zeměděl | Pracovníspotodní přestávkou od 1. července Ve| u 4 < x, zkušební kommise v Hradci Králové
abé sehnati buď obtížno neb nemožmo.: - středu prohlásil hr- Badeni sa souhlasupravice za- d il 59
2 : sedání tíšeké (O ckou| Přídláeto ve 62 kandidatů, z nichž: dostáviloseO5 a
"V tomto případě,je-lí nezbytně vybovětí| 21- čb A edy o S ikonkinía $50: 19 pro školy měšťanské,21 pro školyobecné,

privním AR ne sklatit jkatelim, nezbadé šelisti : 3 z jazyka fráncouzského, 2 s' hospodářstvíB s jaobci vlč jiněl, než-li uchýlitise kuzavření obpeni povpěch lidu ničeho1nobvřídita.Na podsím če ně- a ně- pro školy měšť., 6 z jazyka něm.pro
plyčky, a W « ©, |imeckéoposice mmora,ačkoli císař ji netře odsoudil. | Bkolyobecné. | Způsvbllosti dosáhli: pro školy mědí.

„. Zemsk banka království Českého |- Eřičiny obstrukce Němeů, kteříse| 5 s vyznam.,10 prostě, 1 roproborán,4 odstoapli;nděluje zápůjčky tyto nejmenší sumou 1000 l. a | nestydělízteopit ty nej ( partamentární skandály,| pro školy obecné: 4""vyšidám., 19" přůstě;3"hezpů
při dádostech o dodašení půjčky podaných, dlužno| prosradiln konečně „Nene frefe Presse“: „Nebtřde-li | setilí 2odstonpli. Z jatylla trancouzvkého, německého
60 zaohovati: takto: 1. Kólku prostá žádosí za ko-| prý obstrakce zažehnána pokojné“ '(t. j. odročením| A4 hospodářství dosáhli způsobilosti: všichni +andi
wnnální zápůjčku muví zníti tak, aby v ní byby| říšské rady 4 dábečnýní úsapkem, ve- úrospěehlibo-| 3 Mimo to proněmělou dosáhli způsobilo ti 2
uvedeny: a) výše žádané zápůjčky; V) účel“ko rálních Němců a židů a no úkor ( hbůa klerikélů), |Jmodid : šení sároveů' škol měšťanské -a 9
kterému se zépůjčky uděliti ná: "ndání zda M nýbrž povalena násilně, potom jest prý většína( ati zkoně ni zároveňpro |. Jim p

Bo zápňjška ©povných Ukdkáchnebo aannitaníj Pomsmeckéoměmovaynikmocaa Obrrakor je prf [P "Zuchování poměiků vejinám pad-;totiž ním t terým ci mehou[| ová u
spláceti bude; d) vylíčení hospodářských poměrůmabyti praktického vlivu naPolitika rakouského par- | lých r. 4866. Ústřední spolek k záchování pom
obce neb okresu, e) adání okreaních a obecních * lamenta. Nezdaříji se tento pokus, stane 6+ zákono- —níků vojínům padlým r. 1866 konal v soboťu svou Š

ež navštíví
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valnou hromadu č8, Předovdnich pola.nce Vilma so
ýroční správa vykazuj

o vkem 100 si. přistoupili ke epolka:nadporu
A Pick v Praze,Ko k J. Bicdl v Polubnech,

velkostatkář Marian Rombeld v Odlovicích, střelecký
obor v Jablonci, řiditel továrny Emil Ludvík v Prase,
továraí« Klinger v Neustadtlu azastapitelstvo fidov
stva v král. českém. Čestným členem jmenován jedno
hlasně c. k. stavební rada Wasserburger ve Vídní,

ařídil překrásný pomník prvnímu armádnímusbora na bojišti královéhradeckém. Spolkové stanory
byly změněny v ten smysl, že ústřední spolek může,
pokud prostředky dovolí, rozšířiti svou činnost také

"ma bojiště, po případě na vojenské hroby a pomní
mimo „ jakož i na takové, které pocházejí zdří
vějších válek Především pomýšlí se na bojišté kolín
ské, kdež má býti ven v tomto roce pomník na

tku vítězství, dobytéhodne 16. června 1757 a
saložení řádu Marie Teresie. Z t4 příčiny prohlédl
si již princ Schaumburg-Lippe s výborem uústřed.

spolku bojiště u Kolína, aby vyšetřil vhodné místo.
Ku 14 včelařskému sjezdu s vý

stavet v České Skalici vo dnech 16.—17.
erpna t. r. dějí ee rozsáhlé přípravy a jak lze ze
všeobecného zájmu včelařů našeho království souditi,
bude četně navštíven. Veškoří stavové rosvinují v tom
ohledu čínnost úcty hodnou. Důkaz to, kterak všem

na srdci leží povznesení včelařské vědy, rány a sní
plynoucího ušitka. Účastníci sjezdu opatřují se beetimací 1 sl. nebo 00 kr. zs osobu, dle toho, kdo
se přihlásil na sjezd, nebo jako vystavovatel. Ubyto
vání zdarma v domech soukromých, nebo dle přání
"sa mírný poplařek v hostmncích, bezplatná doprava
-věcí z nádraží ně výstaviště a jíné výhody zaslahojí
"plného uznání. — Přihlášky přijímá a legitimace vy

úvá výkonný výbor pro fadkní 14. včel. sjezdu a
výstavy v České Skalici. Frant,A. Pecka, starosta a
dékan, Jan BRolčík,jednatel.

Dávěrný sjezd mladočeských po
slanců, okresních a místních důvérníků
konati se bude v pondélí sratodašní v 10. bodině
dopol. v sále Mášťanaké besedy. Legitimace ná jména

v sobotu v úřadovně okresního zastnpitele
sjezdu promlaví říšek lanec dr. Jos. Kaizlony
nější situaci. Dále jednáno bude v stanovisku strany
k různým časovým otézkám. Charakteristické jest, že
ze nynéjších poměrů pokrokáři konati budou sgučasně

pe Jaroměři, aby 66 orgamisotali proti Mlado
Maturitní zkomšlky na zdejšíčeskérealce

začnou 31. června.
Posvěcení na kněze. KarelHubertz Kutné

Hory bude v pondělí Svatodušní dne 7. čářvna v se
minářském chrámu Páně sv. Jane Nep. v Hradci
Králové na kněze posvécen. První mši avatou oběto
vati bude « témž chráme Páně v úterý dne 8. června.
Bobuslav Šrámek z Ubelné Příbrami bude dne 925.
Čertence na kněze posvécen. První mši sv. obětovati
bede v neděli dne 1. srpna v chrámu Páně ov. Mi
ehela arehanděla-© Ubeleé Příbrami, ,

Při velké národní slavnosti matiční
„ma Néřelmici“ dne 4. července alfbilí ochotně
spolaúčiakovati činhě téměř veškeré vlastenecké upol
ky Královéhtadecké. Zajištěna jsou již tato čísla:
Květinové korso spolků českých velocipedistů, divaď.
představení, hradecký šantan, museum z Nansenovy
výpravy, hry pro odrostlejší mládež obojíto pohlaví,
střelba a koulení o ceny, jakož i j né zábavné věci,
o nichš přineseme příštébližší zprávy.

9 vní klub Královéhradecký
pořádá za příznivéhopočnní v neděli o svátcích svatodušních veliký, celodenní výlet na Zvičín pro členy
a přihlášenépp. bosty. Cesta podnikne: de ve dvou
skapinách. -Bicýklisté wYjecou ráno po 5. hodině,
ostatní taristé sejdou se k rannímu vlaku © hod. 7.

v remise.popřípadě až na nádraží. (Vlak vyjíždís nádraží ověhradeckého v 7 hod. 42 m.) Návrat
o 9. hod. večerní. Aby bylo možno, v čas objednatí
společný oběd, nutno přihiásiti se k výletu co nejdříve
v remice spolkové. Zvlástních pozvánek klub nerozesílé.

Vsácná mávětěva. Tyto dny navštívilmě
sto naše ruský velkoprůmyslník pan S. G. Marans

s kroskarovana re —snámé otrojíray Márky,Bromovský a Seluls větší
sakásky. — Též u firmy V. Červenýa Synové, kterýš
sávod ma neméně v každém ohledu impomoval —
zakoupil více nástrojů.

Stráž ma. Cidlině útočilav posdedaídobě
na pana profesora Šálu, náslodkem .čehož účiněna
byla výboru řemeslnické besedy v Novém Bydiorě
výtka, jakoby kacefoval p. professora Sále,předšedu
katolickéjednoty. Tobo však neačinil «ýbor
ani v nejmenším Naopak, členové výbora
řemeslnické besedy odauzovaličlánok vo
Stráži proti protessoroví Sálovi, kterýje
v besedě velice oblíben.

a.Na

Šálori. — Zprávě této z Nového Bydžova más dollé
milerádi popřáváme místa. „Stráž na Cidlině“ a
„Bydtoveké Listy“ svými překroucenými zprávami mají
patrné úmysl, učiniti z Nového Bydlova moderní
Kocoarkov. Vzdálený čtenář ma základě zpráv těchto
listů musí si učiniti aspoň prapodivaý pojem o spol

: kovém a politickém životé v tomte městě, jehož ob
čenstvo jest jinak stříslivé a jemuž aní nenspadá

ta panem Pavelkoa a jeho kumpanií,o cukrovarské zmícilijsmesejiš
nejednou. Páni Amerikání, kteří nás zaplavojí obilím,
ovocem, masen, kávou, barzinou a petrolejem, nechtějí
však navzájem připustit, abychom jím do Spojených
států navzájem vozili náš cakr. Poslanec Dingley
navrhl právě zákon, dle něhož 060mé na cakr do
Spojených států přivezenýzavéuti plo ve-výši exportní
promie. Zákosem tim má býti výros našeho oskrm

NX

snemošačn, Naši cahrovarníci nevědí proti,

kartelů zmézí rolalky, cakrovaraíky a rafi:néry, čímii :
dá se rólaťkovi zaračít za metrický ceht řepy80 kr. :
T běkterých krajinách platilycakrdvarý, jak známo

o ke 1zlatýza 1metric

sloupni s ní kůru a přibij pak vodorovně větvička
někam na místo, kde sleníčko příliš veavítí, Větvička
tato bezpečně ukazaje nastávající počasí. Sbybá-li

se nsbora, když má nastati jasné počasí, Vétrička
tato jest nejlacinějším tlakoměrem a vydrží — jaonc
k úplné potřebě — několik let. í :

Školský Obsor přešelmezienarchisty. Dy
namitovými a mitroglycerovými pumaminemůše sice

obe katolické učitele vyhazovat dopovětří, ale zabíjí
e papírovými pumami, spílé jimgpádců a vylučeje:je z řad národa. Terrorisování není svobodo

myslné, nýbrž hloupé a více než zpátečnícké. V Ně
mecku, v Anglii, ve Švédsku a Norsku je organiso
váno učitelstvo na základech konfessionálních, totéž
jest téměř v celých Uhrách a více méně tóá jinde a
u nás takový Hefryobtr chce si hráti na Scharfrichéra
občanskéi náboženské svobody. Býti upřímným a
rozhodným katolíkem sdá se býti takovému Hofrych
trovi bezectným. Nám se naopak zdá býti málo čest
ným nszývati se pouze také katolíkem, a býti třeba
bezvěrcem nebo nevěrcem Učitele, kteří nechtějí býti
opravdovými katolíky, těch katolické církev nedrží,
a jednali by důsledněji a čestněji, kdyby se veřejné
znali k tomu, čím ve ekutečnoesti jeou. Tak by se
vyčístily řady Učitelské od umahýsh $ ů, kteří.

podobně jako =jévní sosjallsté imajfšaMmďek'nazřeteli.e všech vlasteneckých ideálů. „Školský obzor“

Každá zbraň bývá dvojtečná a mnohý extrasvobodo
myslný učitel by vypadal jako anarchista, kdybychom
jej a jebo život oovítili Roatgenovými peprský! Proto
jem pozor! |

Úspěchhradeckých ochotuíků vKe
lýmě. Divadelní Ochotníci královébradečtí sehráli dne
27. května obras se života v české vesnici „Naši fa
rianti“ od Lad. Stroupešnického „Naši farieati“ jsou
prací, pokud umění ee týká,snamenitou, skvostnými
detaily bohatou. C venkovakých fariantů
jsou ostře vypozorovány, jednotlivosti mistrně po
dány s tato stránka sedláků s Honic vylíčena jest
psychologickyv řaděobrasůvi detailůpřímoakvostně.
, forianty“ nedovede kašdá větší divadelní spo
Ječnost osehráti uspokojivě, jeouť jednotlivé úloh
velmi nesnadné. Pohostinaká hra jednoty divadelníc
ochotníků z Hradce Králové byla však přímo uchva
cující a svědčila nejen o výtečné režii, ale lóž o ne
obvyklé divedelní routině a umělecké vyškolenosti
královéhradeckých ochotníků. Jódna znejpodařenějších :
figurek byl švec Habršperk (pan Lad. Jirotka, jeho
žena (pí. Wůnechová) a jeho dcera Krystýma (slečna
Wůnschova.) Jak obyčejně rozmarně a skvostně se
rála sl. Nekovaříkova Veranku. Slečay Šaarova a
varcova jsou obratnými herečkami. V ch rakou

se nalézaly úloby Filipa a Petra Dabského (p. Dvo
řáček J. a Prochásta B.', statečně se držel mladý
Martin, velmi dobře byli obsazeny též ostatní úloby.

platily více antisemitským *slovům než jeho hře, ne
boť p. Bušek tentokrát nepochopil dosti aprávně své
úlohy. (Celková souhra Činila však mohutný dojem,
hercům ocbotníkům se dostalo časté a bouřlivé po

bvaly, která patřila v první řaděWA.z0ameniláma' řipovi, jemuž podánod ochot
niků kolíns skv vavřínový věnec se skvost
nými stuhami a dedikačními nápisy. Všeobecné vy
aloveno bylo přání, aby králové-hradečtí ochotníci
z bohatého svého repertoiru v kolínském restanračním
sále opět a co nejdřívezase vzácný umělecký požitek
námpřipravili. | „ZR

Divadelní společnost ředitele pana
Jana Košnera, která patří k dobrýmkočovným

Prašekém Předměstí Jetní snisonu. Popřve zde davána
nejnovější veselobra Národního divadle „Trpaslíci.“
Začátek v 8. hodim. Ceny míst: sedadla 40) a 10 kr.,
místo stání 20 kr., studentský, garnisonní a vojenský
lístek 10 kr. Mimo to se vypisuje abomoment zu 12
hor (I. místo 4 sl., JI. místo 5 ai.) nebo 6 her.

Praktioké. P Za možno,abymahrob avýc nzných e postaviti dal ná
kladn pomník. Řadou let ztrácí se stopa tak, še
když hrobsvých známých navštíviti choeme, potká
se vyhledání jeho s nemalými obtížemi. Tomuto lze
zoola lehce odpomoci čísly, jimiž každý hrob jest
označen. Podobné tabulky s čísly, úhledné a levné,
Jse objednati a chvalné známé firmyJ. Pechánek sy
nové v Hořici, která k úplná spokojenosti dodaia po
dobná čísla již na mmoho hřbitovů. Doporučujeme.

Záhadné vminení VáclavaTomíšky
a Parduble. V měsící -květnu 1896 smisel se

svého domska č.Pp- 301 me zeleném v Pardebicích Václav Tomíšek,kdyš byl spoluvlastnictví

své šeně Kateřině Tomíškové trhorou somloavoustoupil. Týžje 50 roků stár, prostřední pestavy,
vých sabů, plavých vlaců, modrých očí a mél poese
pod nosem kafr. Oděn byl v onakenné šedivé daty,
měl vysoké boty, mékký, bnědý kloboak. Poněvadě se
konají vyhledávání o tom, něžzakládáli 00 zaisení
Václava Tomíšty za méjakém sločinném činění, žádá
se kašdý, kdo by vůbec ©smizení, neb snad jeho-ay
nějšímpobytuvědomostměl, by to a c.k. krajského
eoadu v Chradimi osnámil. - l

S velocipodem do valacha.
večer uhánělod Holic velocipedistaku Králové .
Pojednou, aniš by věděl, jak se to vlastně stalo, bi
cykl ma zjankovatěl a ssilý bicyklista letěl šťastně ikomonémdovalacha.Tentoho
nýbrlochotně aněšaějej pojal vzárečsve a joby

(.

* Zněstí "svýchodníchČech>
> Z Jaroměře. V neděli odpolednekonala se

nětodní alavnost „Jarboje“ v zahradě paní Koláčkové.
'Přečetná návštěva nejlépe ukázala, jaké oblíbě se náš
Jarboj v nejširších krasích obyvatelstva těší. Příta
žlivýmibody slavnosti byly: hudba Sokolakolínského,

olavnostníprůvoda hanácképřístůy. Slavnostníprůvod byl v pravdě velkolepý. sta dětí, školních df

tek, odrostiejších chlapců a děvčat s Jaroměřska, od„Náchoda-a za z Plzně,od Blatnéa Litomyšle,
od Slaného i ce Kzálové, strécí a tetko s

šohaji od Břeclavi a děvčátka od Strážnice ře bradn účastnili se v malebném průvodu a — totM 
rosutrí, že rottičové, westry, bratfi, tety, babičky 6
důdouškoré té národní drobotiny capali také v prů
vodu,pratic nedbajíce oblak sí! prachu; neboť
při veselých svacích aokolské hudby. kráčelo s0. to
kehceasrráná. Nejnádhornýjitodávaleovšem tetko, stréch

děvčataapegel s Nákla odLéťovie,Skoda, žepůjčovna ná krojů v Brandýse jim neposlala ani
jediný stejnokroj nákelakých děvčat, takše tyto měly
většinou místo hanáckých střevíců, obojků a kojíl
slovácké čižmy a košile a krejzlíky a řajdíky ze věsch
koutů českomoravských vlastí sehasné. Protofe však
boskému českému děvčátku všecko arědčí a sluší,
svýbovala ta jes malobaceť průvoda. V m
hradě rozvinul se brzy veselý rej. Hostů se dostavilo
jmacho s Králové Hradce,neSenifie,Skalice, Náchoda,
Králové Dvora, Josefova a s nejširšího okolí. Národní

pivnice stačily hasit kn oby šanek, usenic 8párků nedaly shynouti hladovým, dámy v bufetech
mohly si pochutnátidle libosti na sladkém kafička,
chutných bábovkách,buchtičkách a sodovkách, pro
malé 1 vešké děci byly připraveny steby koláčů: ©
rozmanitých cukrovinek i procifků. Labesnici mohl
vyskoušetta nejjiskraější vína a ty nejohnivůjší a
a nejsladší liké:y. Přástky banácké sehráli ochotaící
ma zvláštním jevišti, ktere v prostreané zahradě paní
Koláčkové postaveno bylo ©Sedadla pleo jevištěm v
uzavřené prostoře zaujale elita. platícího obecenstva.
Kolem pak bylo na sta neplatících diváků, kteří s

do místností více vejíti nemohli. Přástky byly pětinastudovány a předvedly divákům dávný svyk. Ma
Hané — namnoze děje se to posud — scházela te
podvečer svobodná chase do jednotlivých statků, kde
měly děvčata, na přástky. Sešlo se 20, 30, 40 děvčat,
které pilně předlysa přítomnosti hoapodyně, hospo
dáře, steř babičky, příbuzných tetek a veškeré
hos vy chasy a rodiny. Stařeček povídalo Praj

pooo s robobabíčkao strašidlech, čarodějnicích,o hanáckém krá
Jovi Ječmínkovi, vypravoval: se pobádky a rosličné
žertovné povídky © sousedních vesnicích, o hrách,
šprýmech, veselích a tancích, které sa pradávna pro
váděly, bospodář.a yně vyprovorali zase něco
novějšího, pak 0e pustily děvčata do klepů a zpěvua
aby jim nebylo smutno, -přicházeli pomdějitéš
aby jim, setřásli pazdeří, aby je poškádlili a pak při
společenských hrách venku před statkeai nebo ve
statku prováděných, aby jim ukradli nějakou ta hu

bičku. Hospodář, hespodyné i tetky dbal: přísně,abyse nic neslušného nedělo. Na přástkách zapřádali sel
ští í chalapničtí hoši znátnosti, prosrazovali na sebe
i na dévčáta a tu bývale škádlení, smíchu, pláče 1
radosti dost a dost Aby řeči a zpěvu nevy
sýchal, podávén do kola robléb, ayrové setí, červená
řepa, kyselé okůrky a vařené sušené ovoce. Tak s
ředlo a povídalo dlonbo přes půl soc. Za starých

Řasů byly to téměř jediné zimni zábavy. Tyto svykylidové přivedl na jeviště zvěčhělý nákelský řídící udi
tel Wiedermann. Bylto dobrý plumák, úpěták i ha
debník, vzor starýth dobrých kantorů, kteří o úároďní
uvědomění, budební i bespodářské vydálání hanáckého
lidav letech dedesátých a sedmdesátýchzískali si
zásluhy převeliké. V Nákle, v Příkasích, ve. Křelové,
Dkrbeni, Štěpánově,hnojicích, Pihovicách, Troubeli
ejch, Lesn:ci, Dubicka, Postřelmová, v Morevičanech,
v Bérotině, v Chelině atd. ly místní zpěvácké
W Čtenářské spolky překrásné besedy a bromadné dá
ródní alavnosti. Místnífárář a učitel, několik avědo
mělých sousedů a snašivá -omladikabyli duší těchto
ušlechtilých zábav, při nichž nejednov byl dán popad
k.vážným č'nům národobo fm i pohtickým.

i mtearých-dobrých torů kráčet zarzponodosud vosvědčených šlépějích srých předchůdců..Práso
Wiedermannova jest dost: hrabosrná, apssla by lepdí

výběr písní.i pehk vtipnější konveraační kterby více odpovídalpřirozeností bodrých Han
i tak, jak byla a, Gocílila ná párodoplsné vý
stavě v Prase velmi vřídného přijetí. což bude snad
utrělejšímruko bídkou, svý nám předvedlystaré
zvykylidověv k,ne Moravě,veSlenskoi te
Blewačiobvyklé. Jasoměřití ochotníci provedli přástky
s láskoua chutí vhanáckémnáželí. Kdeví, žero
senému Česhori je. přvobtíšno a -více méně
xyelovovatitroje kazácké nene, kašdý si bodůkladně
splete, tan meszíobdivovati píli, s j jarem

a dámy úlohy svéAa adaváli * Daměké
úloby byly vesměs v dobrých rakou a snamerzi
Hanačkoa bylatetka al. K. Za sí

poted se Slovákema
ného banáckého P, důsledně vyslovo
v půl tucta © obcích na
čajem. —Saíšené a dávčísbory by
macvičeny, ano lépe provedeny,nežli v

tancuje a

ŘĚrl
ŠkSs É 8 si
Hi

© B:
kách se ovšem na protokolínské sokolské hudbě brali to také ja
od podlahy. Zábava zahradní skonáila Ď
nejkrásnější pohody. 9 :
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To Se 400 orilistů. I, PH jímiě femiorůbyl „00potalovala,jest vpodezření,še vojem oknovypé
(m vftěso s velikou přovahon p. Čapka.

Drak p.Lad.Kotanatřetímp. ore. PL
Přijísdě opřebornictví K Č.V. pro Kr. Hradee; 1.
p, Boh.Butl -P voje Jánský a 3. p. G. Řosafček —jiř jísdě klubu pardubického 1. p.
Hapgo Vůclavík, 2. p. H. Capké a 3. p. J. Zvíkovský.
— v. Při jízdě klubu chradímskéhoe: 1.p. V. Jire
ček. 3. p. s 9. p. Fr. Šelc. Při této jfsdě
machytih va jezdci šlapátky v-Batéčos blíče šatny,
takže pradce vyletěli s dráhy, ale neatrpěližášného

vážnějšího poranění. V. Jízda starších pánů:npVašenílek s Čáslavi. £ p. Černohorský « Vys. Mýta
a 3..p. Fr. Frieek s 0 „ Při této jizdů;stala 00
me témá osudném místé opět nehoda jednomu sdej
šímu jesdůci, že výletěl ze sedla ale šťastně neutrpěl

demech — úejvýznamnéjší jísda toho dne. Prvními
vítězi byli: pp Vína. Chomrák a H. ke (Pardu
bice.) Drahými: pp. Boh. Hutla a Fr. Tintěra(Kr.

Hradeo© třetímipp.: B. Václavík »Aad.Sláva (Parubice.) — VIÍ. Jízda dam. Startují 4 dámy. dvě se
brzy vzdávají. První jest sl. Anna Podstrénecká a

Opočna, ou paní Milada Chomrákováz Pardubic.
— VIILPři smíšeném handicapu: 1. p. Hugo Václa
vík,*. p. K Čapke a5. p. RudolfŠtašek.—IX. Při

jízdě pro útěchabyly: 1..p. Strakatý. 8. p. Řezníček
a 8.P; Kalkus: Po závodechbyl kopcert na „Veselce“,„jemě bylúčastníky a diváky závodu velice čstmě na

VAR Tam se veselé nálady oelavorány výsledkyv

£ Dolní Kalné. Dxe 23. t. m. právě při
velkých službách božích strhla se nad obcemi Čistou,
Dobri Kalnoa a Ždírnici Zadeí hrozná bouře, spojená
e krepobitém a průtrší mračen. Voškeren lid obcoval
právě službám Božím a proto stavení byla úplně
prániná anásledkem toho katastrofatím horší, jelikož
pikdo memehl v prvním okamžiku pomoci. Ba bouře
akropobití suřilytak, Žei po mší av.nikdose me
odvátii z kostela vyjiti. Teprv, když bonře povolila,
vyšli jeme vem a spatřili jeme hroznou spoustu.
vodystrhl s úbočíRovnécelé kusypolí, y
kamení a spousta dříví ležely na silnici. Pole byla

aná a zase bahnem. úplně zanesená, kroupami
na půl lokte nahromadénými savátá. Most na silnici.

„postavený s pískovcových kvádrů, byl zničen. Neboť
k Čistecký vystoupl se břehů a zaplavil všecky

okolní domy. Voda vnikala okny.do stavení, vše ve
vnitř zničila. Stévy převráceny, dílo na mich zničeno,
příse promočena, nábytek kosen. Nad to klády

nesené přívalem rosbíjely stěnya voda„pak vše brala
„sebou. Ve chlírech dobytek stál ve vodě,„je hlavyvysdvihoval, menší dobytek úplně vodou, a po
-většině zahynul. Když lidépříchvá i, nedalo se nic
ma ochranu jiného udělstí, neš velkým namábáním
vyvedli někde dobytek, a oststní ponechali vlnám na

pospas. Z Čisté hnale ne skáza do Kalné, a větší
„sílou působilu, nebof přistoupil potok od Bukoviny a
-drahý od Horní Kalné. Příval vody byl takový, še
první stavení v Kalné úplně emetl s povrchuaž do

„sákladů. Majitel zachránil pouze několik kusů dobytka
a šaty co měl na sobě. Je nyní úplačna mizině,Řá:
dění vody bylo takové, ba horší než v Čisté. Pole

rvána, nebu sanesena zas bahnem, lotky zaplaveny
a úplně zničeny, jen kroupy Kalnou šetřily. Zato však
větší mnohem kody spůsobeny na staveních. Muoho
stodol úplně odplaveno, u mnohých domů jedna nebo
i dvě stépy zůstaly celé, tam jsou rostrbány tak, o
bude nutno přeetavovati. Celé údolí zaplaveno bylo

"vodoudrvece proudící, všecko uchvacující; spousty
hladí, stromy, mábytek, stavy, vše.voda

šela pryč. -Chvála Péau Bohu, de nikdo o $ivot ne
„přišel Skody ohromné spůsobeny, cení je daleko přes
sto tiote. Hrůzaze věsk stapňovala, čímdéle tím
více. V Olešnici byla velice sfv; Wmohem-více sta
vení porucháno, a dobytka utonolo. Nejhůře však
v našem okolí utrpěla Zadní Ždírvice. Nebada

„opakoval líčení o polí a luk, ale dodám, že
sa Zdírsicív lese je
-děny zásoby klad v ceně desíti tisíc. Celá ta spousta
-dřev vačena byla přívalem na vesnici. Spousta se nedá

p!A som orná. doga osob bylo porázůno. „Cdé
- „rýŠiny jsou. nyní:be přístřeší. podrobnevýpnovatt nelze: Lidé s pláčem nyní hledají svůj

majetek. Pozorovatel nemůše bes pohnutía slz na to
„patřiti. Prosíme bymfo soucit a mí enství dobrých
lidi. Nechť pohne neštěstí tak brozné četné dobrodince

-by ulehbčili bídě, která hrozí. PánaBůh sám bade od
Pplatitelem.

1 Prátiá nory ov Jišinsku.Do25.m ua e o. Avšakminulou neděli dopo

„ledne dovršil liják svou skázu.Kraj ina od Roventk
za Železnicí stíšena pravou povodní. Veškerá luka v
nítinách zaplavena, takže ná nich teď mocná vratva
usazena náROSA.-Pole satva. zasetá na mnohých mí
stech rosryta a

Zo Smidar. v :
vlospeli se neznámílupáčído bytapamuPište řdřeké

čile a pak prásdný pokoj vyloupila.

, EZKrálové Dvora. Dne 13.červnakonati
jse bade v městě našem sjezd spěváckých spolků župy
severo-východních Čech. — Zpráva, že 00 VBA
šem městě nový krajský soud, poděsila velice som
tední Trutnovany, kteří přece nejsou jen jisti, že by
krajský soud jiš zajištěný měly. Aby ee věsk Tru

tnované iš neděsili,můžemen nm O jeva „N. L“ spočívá na omylu. Depa s ov
Bros měškala ve Vídni za příčinousestátnění zdej
šího gymnasie a pouze náhodouse setkalas ministrem
spravedlnosti, následkem kteréhošto nahodiléhosetkání
bujná fantasie novínářů přenesla nový krajský soud
hned do Králové Dvora.

Ze Železnice. Dne 31. t. m. semřelp. Fr.
Težínský, mlynář Šnejdarovský. Velmi četné úča
stenství při pohřbu svědčilo, jak velké přízni těší se
muš dobrý, mírný d tichý. .
| Z Nového Bydžova. (Naše katol. ná
rodní jednota) Teprveměsíc trvá naše katol jed
nota a již vzmahá se utěšeně; počet členů z 53 do
stoupil na 70 členů činných a ještě alyšeti, še mnozí
ku spolku co nejdříve se přihlásí. V neděli dne 80.
kv. konala se členská schůse, makteré jednatel spolka
vip. Matouš přednášel „O nutnosti náboženského

robrození.“ Z poučné a zajímavé přednášky vyjímáme
"asi toto: Na jedné straně aříti jest pokrok ve vědách
i vynálezech, ale zároveň nedá se upříti, že na těle
"národů viděti hlodající sárodek roskladu a tímje od
pad od Boha, který jako shoubný proud uchvacuje
vrstvy lidu. „Není-li Boha, není věčnosti, hledejme si
nebe na zemi“ — tak slyšeti na všech stranách. Ná
sledek toho je, nikdy nebývalá požívavosť mexi vyš
šími i nižšími, rospoutání vášní a nárušivostí, nesvé

-domité vykořisťování tříd pracujících; na drahé straně
pak chudautí, nespokojenost, časté stávky, zločiny a
sebevraždy. Řečník dokazuje to daty statistickými.
Všichni rozvášní uznávají, še společ. lidská blíska je
úpadku a revoluci 1 še musí se něco Čimiti k jejímu
zachránění. Někteří tvrdí, še memoc lidstva jo „áalu
deční“ a aš kašdý bude míti tolik, aby se řádně na
jed), bude dobře. Náhled tento je však nesprávný, pro-.
tože bída apol. lidské je v řadě duševní neb
mravní — sobásí ji Bůh. Bídě lidstva dnešního ne
odpomůže se jedině vzděláním, které nechrání před

ostí, ani zákcny, ješ často dají ae obejíti a po
směniti dle většiny roshodající: základ spol. lidské
musí býti pevný, nezměnitelný a tím je jedině věčný

sákon . Desatero Boží musí opět býti posvátným:
ve sněmovnách, v továrnách, obcích a rodinách. S ví
rou, še je Bůh a věčnosť nabude ctnost vrchu, vášně
a náraživosti budou se tlamiti. Chceme-li společnost
lidskoe sachrániti, musíme tedy pracovati, aby sákon
Boží stal se posvátným, aby sv. víra vnikla v tuk a
krev lidstva. Spolky katolické, které sa tím účelem
pracují, jsou dnes proto mejdůležitějšími a potometvo
vede jim šehnati více nežli těm, kteří láska k vlasti
křičeli“ s plných plic do celého světa a při tom ší

fením od Boha lid divočili a k úpadku přiváděli. —
Přednáška propletená četnými příklady ze života, při
jsta byla od oslého shromáždění s nadšením a řečník
odměněn hojným potleskem. Na to člen spolku pan
Králíček, m zdejší vybízel všecky, aby zmušile
kráčeli cestou sv. víry a napomínal k bratrskéupřím
ností a svornosti ve spolku. Srdečná slova p. Krá

líčka došlapRohocného souhlasu. Velect. p. předsedapo e. k. prof. Sálapodává některé ukásky 2 revoluce
Šrapcousské, která chtěla bez Boha zachrániti Frax
(cii — ta všsk konečně předce k Bohu se vrátila. Po

í statě ze sociální činnosti kardinála Mannin
p. prof. Kašparem, konstituován zábavní odbor, do
měbožčetní členové se přihlásili. Spolek má také jiš
svou kmihovou sestávající z kmih darovaných před
sedou p. prof. Šálou a zdejším duchorenstvrem —

oelkem asi 160 ovazků. Další činnosti spolku „ZdařBůh“ —

Z Bělohrada. Lázeňskákomisezdejšíus
řádala v neděli, dne 30. května koncert sesíleného
lázeňského orchestru v zálošenském domě. Na pro

amu byly Dvořákovy „Sloranské taace“, směs z
dlovy opery Lejla, skladby Wagnere, Waldtenfia

a Kli Dále sehrána Záhorského ouv-rtura na »0=
ních písní, Pospíšilovy „Slovanské musy“,

výpravné bře „Broučkův výlet -ma měsíc a na Wstavu.“ — Dnem 6. červma počínaje budou lázeňaké
koncerty pravidelně edbývány prozatím každou neděli
a čtvrtek odpoledne od 4. do 6. hodiny |buďfé za
hradě nebo v sále lázeňského hotelu.

Ze Chvalče. Visitačníceste J. B.
zůstane pro naši vísku dnem památným. V ých

stního přišel, a svojí ho nepřijali“ U nás bylo tomu
opak: „Dovlastního přišel, a svojí ho přijsli“ — a

ali tak, jak pravý katolík svého biskupa jen
přijati můše. Na proti sž na hranice okresu bronmov
ského a trutnovského přijela k uvítání J. B. Milosti
s Trutnova deputace, sestávající s p. okr. komisaře,
jskošto sástupce p. okres. hejtmana trutnovského s
okresního sta Dr. Klugeho 2 členy okresního
zastepitelstva k vftavše Jeho B.Milost dopřovásel

jej do Chvalče.U Radoranie šlese k nímben
deriam hospod. spolku chvalečského se stubami bílo
šlutými, meproti aš k stavením vyšli ahsné
spolky se 2h ními , poskytujíce Jeho Milosti
vesnicíosdobe věncia praporyprůvodaš keko
stelu. U byl njdp. arcipastýř co nejdůstojněji
uvítám 6e strany místního vip. duchovenstva patro

dorobašského, © larostův obcí přifstených,
ponství Aders é p. o v obcí přifařených,
učitelstva se školní . drůdičkami“jiché bylo
ke stu. Po instslaci nového faráře vip. Ant Bohače

sloužilndp.biskuptichoumšisv. a vdověgoliu měl řeč k lidu,vníž je
vířea ku věrnostinašívšemátí,ku sv. katolické

'efrkvi. Po katechesi s dítkasi Oo přes 600 věřícímuděřená svátost sv. biřmování. Odpůldne o 3. hodině“
odejela Jeho Bisk. Milosť do Trutnova, doprovázena
banderiem až na hranice farností...Na rozloučenou
s nsším milovaným arcipastýřem voláme z hloubí
srdce: Buď s Bobem, milený veleknězi, a mesapomeň
sa tu naši útulnou dědínku mezi těmi horami krko
nošskými, kde denně sa Tebe modlitby k nebi vysí
lány budou, by Tě všemohoucí mnohá léta ku blabo
církve a ku spáse duší zachovati ráčil. |

Z Nové Paky. Jak jiš oznámenosvolána
byla na den 25. května ustavující valná hromada.
„kstolické vzdělávací Jednoty pro Novou Paku a
okolí“ do sálu pivovarského hostince v Nově Pace.
Více než 200 mažů ahromášdilo se, aby poslechli zá

sady novéto spolku. O 4. hod. odp. zabájilsvolavateln Jan Gaudl ml. schůzi. Za předsedu svolen vp.
aroslav Malý, kaplan, za zapisovatelevp. Vincenc

Rameš, kaplan. a uvítal všecky účastníky a
představil jim p. Tomáše Jirouška strojníka z Prahy
a vyzval jej, by promlavil o programu strany kře
sťansko-sociální. Pan Jiroušek v řeči přeshodinu tr

vající vysvětlil, proč zakládají se spolky katolické, avykládá aěr socialismu křesťanského a poměrjeho
k dělnictva, řemeslnictvu a rolnictvu. Vykládá,že
zejména o mládež se jedná a dokazuje vlastenectví
spolků naších. Zve všecky vrstvy jlidu ku spolupůse
bení a zmíňuje se, proč kněží do podobných spolku
vstupují, a zakončuje. řeč ohnivým apellem na pří
tomné. Přednáška častým souhlatem přerušovaná uči
nila mocný dojem na posluchače. seda vzdává
srdečný dík p. řečníkovi a přeje mu, by dlouho ještě
mohl šířiti símě nauk našich. Po té čtou se stanovy.
Předseda dokládá, že spolek náš povstal popudem
laiků, a vidí v tom sáraku jeho trvání. Dále dí, že
bude se ve spolku pěstovati vlastenectví, ale pravé,
a ne prázdná slova, e prohlašuje ženení spolkem
výbojným, ale chosetiše pracevat o úkolu svém a zve
k hojnému přistapování. Vykonán zápis členů. Při
hlásilo se 103 členů a můžeme s chloubou říci, že
katolíků uvědomělých. Zajisté mnohoslibný to začá
tek! Přistoupeno k volbě výboru. Zvolaminásledující
pp.: zs předsedu vdp. Josef Fiedler, farář, za místo

u p. Gernart Jan, mistr obuvnický; za je
dnatele vp. Jaroslav Malý, kaplan, za pokladníkap.
Gaedl Jan ml., za knihovníka p.Jan Motyčkaze St.
Paky. Dále výboři pp.: Hynek Tůma s Roškopova,

„Jan Křížek z Podlevína, Josef Fejfar z Vrchoviny,
Jan Mádle = Nové Paky a Josef Sucharda z Oustí.
Za náhradníky pp.: Podzimek, Fr. z Kramole, Jiřiště
Jan a Poličanský Josef z Nové Paky a Votočka Jos.
s Roškopova. Za revisory účtů pp. Camprlík Kduard
z N. Paky a Vynych Antonín ze Staré Paky. Předseda
oznamuje, še místnost spolková vždy členům jest

otevřena a vybísí k pilnénávštěvě. Schůze skončenaprovoláním slávy J. V.císaři a králi. — Tím způ
sobem vstoupila Jednota naše v život a všichni ú
častníci odcházeli uspokojení a povsbuzeni. Doufáme
pevně, že dostojí čestně úkolu svému i še překoná
předsudky, které zřísení její provázely. Zda ř Bůh!

Měste Chrmdims má od 31. května telefo
nické spojení 6 Prabou. První zahájil rozmluvu sta
rosta pan Josef Klimeš a dvorním radou Šafaříkem
— Pštrossem, ředitelem pošt a telegrafů. Do místní
školní rady v Chrudimi byli zvolenipp. náměstek
dr. Václav Bureš, dr. Figar, dr. Hav továrník
J. Němec a notář A. Pacák. : 2

Občanská záložna v Chrudimí vydala
evoa 93ton výroční zpráva účetní. Vysvítá z ní,: že
patří k největším záložnám v Čechách. Oběh peněz
obnášel od 1. ledna do 31. prosince 1896 zlatých
8,720.922 zl. 31 kr. Hotovost dne 1. ledna 1896
obnášela 68.606 zl. O8 kr., zárodní podíly 3.468 zí.
97 kr., od stran bylo vloženo 1,534.289 zl. 62 kr.
a splaceno bylo 1,364.771 zl. 69 kr., na uměnky zl.
980.676-47, na hypoteky 352.261:99 a na zástavy
31.833-23, úroky obnášely zl. 196.239 79, vyzdviženo
s ústavů peněšných, ztrženo ra cemné bodnoty zi.
193.350-16, různé příjmy činily zl. 245.34255, úhrnem
4,393.061 zl. 42 kr. — Vydání činilo tolikéž. Vy
zdvižené vklady obnášely 1.354 163 zl. 30 kr., nové

-půjčeno 1,302.748 sl. 61 kr., do ústavů peněžních
vloženo 1,053.944 zl. 96 kr., koupené cenné hodnoty

- 314636 zl. 79 kr., různá příjmy činily 103.581 zl.
7 kr. a botovost 31 prosince 1896 obnášela 65.180
sl 69 kr, Čistý zisk sa rok minulýobnáší2z 698
sl. 27 kr., reservní fondy činí204.259 al. 59 kr.
Rosvážný účet vykazuje dohromady 5,330.106 zl. 81

| kr. aktiv, z kteréšto sumy obnášejí půjčky na hypo
téky 2,663.698 zl. 10 kr., na sménky 1,285.814 sl.
87 kr., cenné hodnoty vlastní 548.726 sl. 89 kr.,
nemovitosti 157.158 xl. 19 kr., uložené papíry
161.200 sl., uložená hotovost v ústavech jiných
390.243 l. 99 kr. atd.

Dešťoměrná stanice Dobřaey. Počasí
sa měsíc květen. Počet dní srášek 22. Úhrn srážek
189.,. Dne 14. května při severovýchodní vichřicí silné

| se sněžilo po celý den jako o vánocích. Pro přílišné
lijáky nemohlase práce polní ani v čas ani řádně
vykonat. Jaře jsou žluté a plmé plevele. Jeteliny a
tráva na lakách pěkně stojí.

Manifostnění pouť na počet terei

| SČT M Jubilea Jeho Avatesti, LvaXE. jterou i
únští dne 2%.červencena sv. Hostýn a .
Za touto příčinoa vyjede uvláštní vlak s Březové
Brněnce, k němuž se však již s Pardubic a ostat
ních níže nasmačemých stanic bedou v týš den vy
dávati lístky jizdní. Aš do Březové pojedoa účastnici
této -pouti-vlakemosobním, jenš vyjišdí s Pardubic

k Brnu, před 11 hod. ráno; sde pak vystou fa pře“sednou za svláštní poutní vlak. Lotošní pouť slibojs
býti velmi četnou anf jistě svláštní vlak z Olomouce
— a od Mor. Ostravy: přivedou hojmých účastníků
na6v.Hostýn.— jísevšickníp.t. ctěníčte
nářové — svláště pak p. t. důst. pánové a duchovní

aprávcové — by toto oznámení 1 jiným svým zná



odělili —a případněi v kostelo oznámili—
aby tak naše post. Ješ'má býtiosvědčenímnašívíry
— s zároveň 1 projevem lásky a vděčaelti k ov.
Otci důstojně dopadla. si toňiotoprovolání po
všimnou obsvlášté poblíšavrchí jmenovaných stanic.
Žádal=li by kdo nějakéhovysvětlení, nechť jen dopíšě“
na farní úřad v Něm. Bělé (Čechy) a dostane se
mu ibned odpovědi. Nůše tedy — divotvorná Matka

páně ar rantišek volají vás na ov.Hostýna poav.ole :

Jičínská pouf do Staré Boleslavi
Dne 15. července ve 18-40 m. odpoledne, vyjede z Ji
čína zvláštní vlak, uchystaný pro 700 poutníků, přes
Veleliby do St. Boleslavi a vrátí se dne 19. července
v 7. hodin večer nazpět. Kdož by se chtěl pouti té
súčastniti, nechť si na děkanství v Jičíně zakoupí
jíadní lístek III. třídy za 1 zl. 60 kr., ovšem pokud
sásoba stačí. nejdéle do 16. července. — V Jilíňovsi
zakoupiti si moáno lístek za 1 sl. 40 kr., v Kopidlně

za 1 sl. 30 kr. u tamnější nádražní pokladny na Jegitimac: farního úřadu, rovněž nejdéle do 16. čer
vence. Žádají se důst. farní úřady, aby pouť onu la
akavě ohlásily.

Zvláštní vlak do Vídmě. Za příčinou
svatodušních svátků pojede v sobotu dne Ď., případně
v neděli dne 6. června 1897 zvláštní vlak do Vídně,
Vlak vyjede s Poděbrad o 8 bh.54 m. večer, z Ko
lua o 9 h. 37 m., z Kutné Hory o 9.37, z Čáslavi
o 10 h. 16 m., z Golčova Jeníkova, z Ném. Broda
o 12 h. 16 m. večer. Na všech stanicích možno při
sednouti. Od Liberce vyjede 5. června odpoledne
o 4 hb.16 a., dále pak: s Tarnovao 5 h. 31 m.,seŽelesaéboBreguo6hb.,zeSt.Pakyo6h. 47
m., z Králové Dvora o 7 bh.60 m., s Josefova o
8 h. 27 m., s Král. Hradce o 9 h. 8 m., s Pardabic
o 9 b. 16 m., = Mediešic o 10 hb. 5 m., s Cbrudimi
o 10:12, s Chrasti o 1082, z Hlinska o 1138 m.
večer. Od Jičína jede vlak v“sobotu o 3 b. 56 r.
odpoledne, z Chlumce o 7 bh. 23 m. večer. Od Mit
telwalde ke Krá). Hradci o 3 b. odpoledne. Jizdní
lístky mají 14 denn: platnost a vydávají se za ceny
valné snížené. Do Vídně a zpět stojí lístek: Od Kyš
perka, N. Bydšova, Železného Brodu, Mittelwalde,
Taroova a Svatoňovic 6:20, od Králová Hradcé a Ko
lína 5:40, od Chotéboře 450, od Libavy Jičína ú
Trutnova 7 sl. 10 kr. Druhá třída jest o polovicii ES

Rozmanitosti.
Modrá krov ze osvěžuje židovskou

Tyto dny vyvolal v krazích vídeňské člechty neoby
Čejné varušení aňatek hraběte Jindřicha Taaffa, jedi
ného syna zesnulého předsedy ministerského a anti
semity hraběte Taaffea, se slečnou Magdou Fuchaovou,
dcerou bohatétidovaků rodiny. Ku sňatku se z ro
diny Taaffovy nedostavil nikdo, aní matka ženichova
nebyla přítomna. Sestry, s nichá jedna je v ústavu
šlechtičen v Brně, druhé dvů žijí v Hranicích a v
Opav', jsou dobré katoličky. Stará hraběnka je Ma
ďarka a všímala si všeho více než své rodiny. Mladý
hrabě byl ještě nedávno dajčnacionálem a antisemitou
a jest vůbec pravým opakem bývalého ministerského
předsedy, který boje se o badoucnosť synovu, usta
novil mu ze poručníkaa rádce bývalého ministra dra

Steinbacha. č Jindřich Taaffe jedná však patrně

jak chce. Jeho nevěsta bylapři sňatku doprovázena
pon matkou a nějakou blízkou příbuznou. Hraběaaffe čítá teprve 36 let. Jeho nevěsta jest miláčkem
staré kněžny kobarské, matky nynějšího knížete bal

harského.
Láska a — pleš, ameb: Jak se stal

Kuba plešatým. Tarezkaje děvečkouu bohatého
sedláka v kraji. U téhož h áře slouží jako pa
cholek fešný chasník jínénem Kuba Terezka se do
Kuby na emrt zamilovala, ale Kuba bral na Rosárku
ze sousedního statku. Tereska, celá zoufalá, učinila
včecky pokusy, aby ardce Jakabovo připoutala k sobě
Ale ani laskavec, ani do boty podstrčený čtverlístek
jetelový, ba ami žabí háček nepomohly, nadtož pak
jiné pozornosti děvčete, vůci nimž zůstával Kuba
dhliďným. Tu připadla roztoužená Terezka na iny
šlénku, svěřiti se © žalem svým jisté „moudré“ ženě,
která v městě na -trhu prodává máslo a doma
kládá karty. Paní Baby: „Kdybych jen věděla, jak

tomu Kuboví udělat, aby nebyl tak ný "Onjna svó kučeravé vlasy tak hrdým. Takhle kdybysa
mi podařilo způsobit mu pleš — hned by měl a Ro
zárkou konec.“ — Paní Báby se zamyalela — ko
nečné slíbila pomoc. Ale bude prý to státi pětku. To
bylo arci pro chudou děvečku trochu mnoho; ale co
neudělá. děvše z lásky? Přinesla pětku a ebdršela od
Bábinky masť s návodem, aby Kabovi, aš bude po
hrouSen -v hluboký ek, důkladně namazala pro
středkem tím těmě hlavy.Zcela jistě pry již v ná
sledujících dnech dostaví se kýšená ples. — Na pří
Ježitost nemusela dlouho čekati. Kuba si kašdé me
děle přihnul tak důkladně, že pak na svém lůžka

v konírně spal jako zabitý a chrápal, žeanj, krává- ani tele nebyly s tó oka zámhonřiti.Když hotakový
-okanftik:dostavil, tu'vzalu Terezka Kabáty bud

;do - prádla“. Pustila. se dd mazání a proparovatů
"takto nejenterneno, ale vůbec celou hlavu... „Ať
"ei je lysina sebe větší, mně to nevadí. Jen když vše
:ostatní zůvlame na ném tak zdravé a švarné jako
dosud,“' rozumovala Tereska a těši:a 60 jiš v duchu
Da nastávající změna v Kubově „kráse“. Nadašlo ráno.
Kuba se přobudíl a první jeho bylo, pomořiti hlavu
do patýnky s vodou| Tak si pravidelné karýroval
svůj pondělní „vtasobol“. Když se však jal -hlava
svoji mýti, ucítil ve vlasech cosi lepkavého. „Tobude
ještě pivo od včerejška“, pravil k sobě a dřbal hlavu
tím úsilovněji — avšak čím více drbal, tím více vlasů
sustávale mu v hreti a konečně byl jeho krásnými

»

.
:

kučeéramí
bylo hned borko, zima — nevěděl, s mé
toto stěhování vlasů větliti. Skorem jiš vě
řiti žeje očarován.Myl hlavu dále, mysle„še to

přálo“ -ele zs krátko měl celou leb holou,dakdyby byla oholená Jak teď Kuba vyhlížel, těško
řeštěným zrakem, naň

6 zvíře a jelikož
. smáli 00

popsati. Lidé se obíhali,
poblíželi, jako na nějaké cisopásu
v té své „holotě“ vypadal velíce komi
všickni, as elseli. Nejvíce se posmívala ka —
táž kterouž on pojal tak prudce do svého srdce. Te
reska, původkyně té „holoty“ v duchu jásala. Radost
její však netrvala dlouho. Po čtraácti dnech začaly
Kubovi růsti nové vlasy. „Musim ovsti!“ po
myslela si Terezka a hned příští Ji vyčíhala ai
opět obvíle, kdy Kuba chrápal a počala opětně bro
váděti k operaci. Tu však se Kuba náhle probadil

a 8 nezvyklým u něho důrtipem pochopí situaci.Následek toho byl, še Terezka masila ze statku, ne

strašné zanevzřel.
-s

Říšská rada wúsaovřena.

Hrabě Badeni následkem nejvyšší vůle ne»d
volal jasykové nařísení, neodstoupil, neodročsl
říšskoaraduale usavřel ji.Následkemtohokončí
veškerá nedotknutelnost poslanců a pámi Wolfové,
Irové, Schónererové, nacionálové a socialisté mohou
býti pro velesrádu a pobuřování odsouzení a savřemi,
pak-li se těchto sločinů dopustí. Myslíme, še bes
tmunity skrotnou.Ve středu vytkl rytíř Jawor
ské ostře loberálům, še učinili každou prospěšnou
prácí memošnou aJe parlamentarismus co nejvíce
ohromili. Pravice trvá rozhodné na osnově trůnné
adressy a jen od proredení svých sásad očekává
prospěch rakouských národů, Předseda mimstorstva
Badeni vme'l oposici výčtku v tvář, še násilně
sdršovala práce ústavní, še poškosovala stát $ ústavu.
Sněmovna se nemůže usavírat posnání, še veřejný
šivot dalším pokračováním a trpéním takových vý
stupů, ješ podkopávají sáklady parlamentárních
sřísení, ve vysoké míře je ohrožen. Vláda s příkasu
státní nutnosti a souhlasu velkévělšiny rakouských
národů usavřela říšskou radu s vyššího roskasu.
Tímje fakciosní opostos ortelována. Společná
hostina klubů pravice jest skvělýmosvědčením
skálopevné svornosti pravice pro přítomnost 1 bu
doucnosí.Polák Jaworski, německýklerikál Di
poulí, místopředsedovéAbrahamovič a Kra
mář to potvrdili. Dr. Herold prohlásil,še sákla
dní ideje monarchie to byly, které také sloučily ny
nějšívětšinu.Tato musí svorně dršeti po
hromadě abudeli tomu tak, pak probí
její vůli nemůše v Rakousku nic býti
provedeno. Mojoršta dopomůže svým ideám
k vátěsství, tak jistil Mladočech Herold i slovin
ský klerikál a hlavní budovatel většiny, Šusterčič.
„Dokud sůstaneme svorni, nestane se v Rukousku
nic prolí nám a mic bez nás“. Výtečnépravil spi
sovalel adressy vělšiny a přítel hr. Badeniho +
českéhonároda, Ar. Datedussicki: Myšlenka,
ješ nás svedla v majoritu, jest křesťanská sprave
dlivost a Rakousko. Nejvyšším právem jest auto

mority vede se tak, še jest viděti, še minorila cítí
poslední své okamětky. V boji soustředíme všecky
své síly. Není lo sloučení umělé. nýdrě scela při

rosené.Program mášjest: Zptemí Rakouskone dle okresů, ale na sákladěMhistorické
minulostí a práv jednotlivých králov.
ství a semí. Škola má býti náboženská.
Z lásky národů jednotlivých královsiví
a semí pučí láska k celému státu. Ko
chajmy sie! Ano/ Milujmese, nedejme se a marné
proti nám jsou vsteky! — Židovští Liberálovéděsí
se důsledků své obstrukce!

Vídeňské časopisy praví o uzavření říšské
rady:„Reichewehr“myslí,ženeníslabouvláda,
která mluví tak rozhodně jak hr. Badeni. Levice
podrývala autoritu vlády císařovy nikoli kus vládní
autority hr. Badena. „Fremdenablatt“ lituje.
že Baerenreiter poškodil sprostředkujícípostavení
liberálního velkostatku. „Vaterland“ klade dů
raz na to, že pravice problásila parlamentární
komisi za permanentní. N. Fr. Presse lituje, že
hr. Badeni mluvil nesmiřítelně, a Že neoznámil

smadnějivésti: — ovšem, když vidí, že problou

je

0dĎ schůse městského zastupí
telstva v Hradci Králové koná se dne5.
června 1897 o 3. hod. odp. v sále „Besedy“. Pro
ram: 1. Obsadí se místo zvěrolékaře na něž je
kompetentů. 2. Zadá se porce špitálská po + pl.

Kat. Tiché. 3. Zpráva o postopu by obecných
a měšť. škol. '4. Rozhodne se o návrhu jízdního

va o postupu přípravných prací k zavedení pitné
vody. 6. Rozhodne se o vyjádřeuí, kteráž žádá
vys. c. k. místodržitelatví o zřízení šelezných scho
dů u mostu na nábřeží Eliščině. 7. Roshodne 60
o návrsích staveniště c. k. paedagogia. Vyhlídnuto

jest pětstarobních míst. 8. ro

vis. hajnéhoP Ant. Kamer 0 kom o 8onávrhuc k. okresníškolalradypro městu
Hradec Králové, abybylo v usDeseno ole
vříti měšťanskou Školupro a podaikaout
potřebné kroky k jejímu povolení. 10. Rozhodní
se o žádosti IL a IV. živnostenského společenství

Blavavýrobků.Až prázdní $ ly ohlepeckvu s% vy koly chlapecké
„stídila by se tržnice pro truhláře, krejčí a obuv
níky na náměstí. 11. Rozbodne se o návrzích nas
konversí některých pohledávek spořitelny za mást
skou obcí královéhradeckou. 12. Rozbodne se c
pabídee na- pojištění povinnéhoračení obce (prae
mie 60 zl 67 kr. ě.)

Za urychlení regulace herního te
ku Labe žádali tyto dny místodržitele v Praze
zástapcí okresů v severním Polabí, mezinimiž se
palezali pp. stavitel Hellmann z Jaroměře, po
slanec Jaroš z Odslav, delegát Skvrna z Či

a jiní Hynek Srdinko se Srobodných Dvorůa
Sňatek. Václav Foygl, rolník v Oblamu a

Františka Sagnerova z Chlumu slavili sňatek svůj dne
1.červnat. r. o 8.bodiněranní re farnímchrámo
Páně ve Vlestarech.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 29. května 1897. 1 bl

pšenice sl 6-10 až 660, šito sl. D.SBná 6.45, ječmen
sl. 4:26 až 450. oves sl. 3-20až 3.75, proso zi 5.60
000,vikre sl. 5-80až 6—, brách sl G- aš 000.
čočkasi. 00.00 aš —*—,jáhly si. 9——aš —0-—, krup sl.
8-— až 21-—,bramborů ul. 2-20 aš 240, jetelového se
mínka červeného zl. 00-00 aš 00-00, jetelového semínka
bílého zl. —— aš —.—, jetelového somínkadvédekého sl.
—— až ——, mák sl. 17:-—aš 00.—, olejky si. ——

V Králové Dvoře n. L. dne 39. května 1897
pšenice O——,| žite 6-10—5-30, ječmen | —0—0—,
oves 8-20—3-40, hrách 8.—9-—, dočka 11:00—1800
vikov 6-70—7-20, jábly 8-—1550, kroapy 8——13.—,
brembory 2-90—3-6U, vejce (kopa) 1-10—1-20, máslo
1.——1.06 tvaroh 12—14, maso bověsí 64 kr., maso
telecí 60 hr., mase vepřové 72 kr., mase skopové 60kr.,
seno 3-50 $—, sláma 1-80—1-40.

(Zasláno.) |

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

viEbPraze.
Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24
Při akončení obnovy. našeho chráma Páuě,

nemohu opomenonti své a svých farniků uznání a
úplnou spokojenost Vám projeviti za sdařilé práce

ve Vašem závodě objednané a zhotovené.Hlavníoltář dle výkresu Vašeho,vys. c. k. místodrži
telstvím sohváleného, ve slobu vlašskéreneissa nce
co do řezby i polychromie správně a vkusně jest
proveden, — boční oltáře Vámi opravené i
e kazatelnou v krásnéo souladu8 hlavnímol

tářem jsoupolyohromované — téži křížovácestareliefová velui krásněse vyjímáa všechny
předměty činí překvapající dojem, — nížepsasý
velice jest s toho potěšen. Ve vší úctě

(23—110) P. Ylne. Dvořáček, děkan.
V Červ. Kostelci, dne 81. března 1890.

E „Čtěte“
Číslo 9. »Časových úvah«

neslo z péra proslulého katolického spisovatele po
pů polární výbornou úvahu

Jan Nepomucký
ve světle dějin..

Str. 32. BE“ Cena 4 kr. "E Při větších objed
návkach 20 procent slevy.

Zajímavý apicokbudo jistě vyhledávánvšemi

Od medie. antorit vřele odporučané řecké víno

milicí prvéhořádaÍ a vrodaphné «láh. zl. 150
y, láh. 80 kr., v demijonu 1 dítr al. 166 dodává
WM.F. DEIDEL v Praze, Vodičkova ul. 80. (hlavní

uklad fo naše země). íp éš druhýdrub, méněaladký:. Aochbaler000
se stejné ceny. ,

p. čistý koňakr demijonu1 litr 1. 8—
Nejryšsívyrnamenánízlaté medaile na „mezinár“

lékármické výstavě 1906. — Zásyiky drahoa | poáton

|
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Aeřnánkový Květ
čert“ pěk i oblé bufén), kipbjbvka
| jaká ný zá my oejrydk (112)

lékárna Karla Hubáčka.w Hradci Králové. m
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i: právě vyůslotiskem bisk. knibtiskárny:

| Útrázkyz28 směšnédayváde.

a katolickému ida na opedárhsmíšenýchu . raptsl
František Mimra.

ŇT zouše zábavných obrásků se skutečnéh ži

Uvoka pů bidajn k Fůerošen c mjevvaje 1 4
M Jádázáhubnostsmíšen hat

Stran 168, 80.Cena 48 kr. — =

Lo šenávky přijímá Politické dražstro "tlskové Í
(h , | Disk.kaihtiskárna :vohradet Keáleré“ <- h
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“ Zlaté astříbenéktonoty| 2)

- VÁCLAV ŠOLC,
Zlatník a stříbrník,

Připemý soudní znaleo a odhAdooe -9 BradaKrálové
(or-Jánské náměstí číslo 77.)

deporačaj e ctěnému obecenstva hojně sáso

bený skladKepotk, slatých, stříbrných apravých českých grannitových perků, stříbrné
stolaí náčiní a. nového » čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brněholínky I. jakosti; stále pendlové hodi
ny a bodíky různých drabů se zárukou 1—
3 roků za cany levnější než všude jinde.

Vedkoré zboží j0 úřední tkoužené a zBzčene.

Oda všlerea pá seVĚhyraževas zhotovují,
(Ve sasa tavnéceny. (48)

Staré akvoety se kapují a vyměňují.| C RU
( Ns zemké jubilejkí ýoasě v Praže 894.: Zlatá medstie.

Na zemské hosp. prům. výstevé bulharské v Plovdivu 1808
Vacjvyšší vyznamenání: Česmý diplom státní. Na hospodleř
, sko-průmyslové « národopisné výstavé v Hradci Králové

104. Nejvyšší vyznamenání: Zletá modelie s kurunou. Na

Náradopisné výstavě ovshské v Praze 1896. +. cum.Čestný diplom N. V. Č.
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; Úoáppaa plna,paníhagmonáa vrba

w Hradci Král.
Filielní. dklady: ve Vidmí, HČ Salesi

v Brné, Orelská ulice č, 7.

doporončí českému hudebnímu obecenstvu svánejlépe osvědčená

piana, pianina a harmonia
evropské a smerické soastavy

všech rozměrů v cenách, při ladné sevní úpravě, za
„tučené trvanlivostí s vyrovnané uhlasoné | vydatné

avučnosti, neobyčejně levných.

Též na splátky za výhodnýchpodmínek. 
| Obrázkové cenníky ne požádání zdarma s franko

Zárakapětiletá.Vývozdevšechzemí. 90
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kousk přírodnívínověvene Aklopích rozličné ročníky bílé a
červené. Doporučají velmi dobré Bleté
stolní víno (bílé)[fťrra 35kr.:zasílá
se pouze od půl hektolitrů výše. —

A Doroznéza jí) kektolitra očítadaž do Hrad.
-© Králové obnáší 1:26 l.JOSEFMRÁZ,rr

sklepů a vinic v Haderaderfa am: Kamp,
Dalní Rakousy, dráha físateFrantiška Je.
vefá. Za má přírodní vína ručí zdejší důst.

paz farář J: Pithan. (86)
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Zboží nejdůkladnější.
-E

sřatotetaŠk
či
C

sh

T8T
- Růžová stromky od 35—460
kr. Nízké zimní šlechténce
10 aš 30 kr. Camy pelar
gonie, fuchsie, colensy be- je

kopie B—10kr. sa kus. M
Karafiáty plnokvětonosné |

300 k. $—3 zl. Macešky,
pomněnky, sedmikrásy a

upaty za 2 sl. 100 k.
Koberoové rostliny všech 95
barev !aě 8sl. za 300k, dá.
Roaličné květiny kus 20 sj
až 50 kr. má na prodej

EVo
[ETEL

ZámeckézahradavLib-| 9648
Jímě. Čechy. z:

„přírodnímoravskáhořká voda kii
ŠARATICA | 6% A

účinkujepřijemnějí a jistájí SU(než všechnyjinéhořkévody.| "4M

sácpě, špatnémutrávenízlaté
žloutence,přívalu krvo

k mozku a plícím, protituč
nosti a Šemským chorobám.-Návodo užíváníneláhví.Na

.prodej vevšechlékárnách dro
gueriích a obch. min. vodamí.
Bližší zpravypodává maj. sří
dia U Pr. VeselývBrně.

Kjarníma a stavebnímuobdobí
"doporučuje relectěnému obecenstvu svůj hojač zásobený

oementovýchaabetonových
výrobků

“jako:veškeré druhy dlašic, kryoich ploten na

a koniren, žlábky k odvádění vod, polní můst
ky a podzemní kanály, kruhové i vejčité, roury

oh rozměrů, schody, skruše pro studně,
venýfe, sochy, pomníky, obruby kol hrobů a
ohodníků jakoži jiných zde neuvedenýcha do tohoto
oboru spadajících předmětů mám stále v hojné zásobě a

výběru na .kledé.
Dále si dovolujiupozorniti na výWez ktěrku pro alinice,:

butříku a písku.
Na pošádání zašlu cenníky, jakož i rozpočty zdarma.

Josef Dršata,
mistr ký, majitel a vyrábitel oememto- vých a betonových výrobků 46v Poděbradech.

Nákrěníky « zástěry
Bejmodernájších vsorů na

bísí levně 52)

Ant. Chaloupeoký,
mech.tov.výr.nákněníhůa sástěr

Semily (Čechy).
Jarní novotiny. Prodej
v evelkém 1 malém.

na topení AnĚdým uhlím. 6
továrnanaaro aaslórárná detem

„ JosefaHoráka /
v Lomatel nad Popolňon.a

V VKVZVYK

Sukně|
vlněné

za G5 kr.
prodává

Karel Švanda,
tkadlec

v Borovnici
ba Moravě. (76)

ogPrerov
tiskárné 4 kusů

sakr. 30

UMKVWA

brněnská, francous
skó,anglická a hnm

polecká koupíme nejlevněji
jen u firmy | (A4)

František Mettal,
welkoobchod sukny v Li

:berci, Vídeňskául č.13.

Jarní novinka pro
pány na v ber
vě černé a temněmodré, bo.
dícíso téžne talár S
v šíboe 188 otm. metr al.
2.90. (44)

Vzorek této látky. jakod
$bohatý výběr moderních

„drahě na obleky, ovrobníky,
jen saračené jakosti a v
mírných cenách se na po

žádání knehléduutí fraako.selivu.

První český sasíl. závod

vziid, Dogkočikt
v Chocni

SERR SSECR
Ilavšťívenky

od 60 kr. výše nabísí

Biskupská kniktiskárny
v Hradel Králové.290 232B0aDBč

Václav Karas
w Praze,

obevláště speciality firmy
samé „Vino nere“, „De
lač“ a „Bielke“ ko skouš
00 a Posnání te dopore

čující.

Doporučení
předních lékařských autorit

Nejvyšší vyznamenání
zlatá modaille na inter
nae. | lékárnické| výstavě
1696. A a0)

Komu skutečného s do“
brého vína ka posdravení
neb posílení jest zapotřebí:
požádej ve vlastním zájmu

— ocenník.Z

Václav Karas
-v Praze, 357-1,
velkoobchod s víneší,
c. k. zemským soudem
ostanovený zualec v 0

boru vinném.

ŠNNNONNE
“
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Čerpadla |

F h hb Pro slavnésprávy o de ění dnažmoný
Ť 0 j hřbitovů. +“ MandiejnorňáhédinámuněVinévaraj jí“| Mýdrastické

Čísla KBoznačování nrobě,: z i- i: kat o IobsieýPhzátový nejmén
tiny, fermežovou barvou natřené, (| Samešinné napáječky
kteráž svou trvanlivostí a, fbled- Š [ , šejsné, Ihá,emeilorsnénab z kamaninyjev |

vyrátí a má stále na skladě v hojném
výběru, rrůzných druhů mramoru, pískovce,
žuly, sienitu ve vkusném provedení od
16'£l.výšs. Zhotovuje zařízení pro .ufď- a

náře,řezníky,kavárny,hotelyatd. ným varem jakož i cenou vélice posledníopadně oN)
. Nejvyhodnějšípramen k nekoapení © mírnou se dobře zámlouvají; dále Š || patent.A-nejnevědčenčjší,kterápazemrzdjí “

desek nanábytek sloupkyz litiny, s nápisními ta- | bouřtvadornéúplně«oceleakly
| propány truhláře. 92 bulkami a ulitým dle udání pí- < Teplovzdušnéuretery

Osanlnyna požádánísdarmoa francoúašře smem, pro jednotlivé pole, jak hřbi- pre vilty,cihelnyvelké „boepodkřenyívoly

první královéhradaokékdmna na zboží tov rozdělen je, zhotovují., (09) E : JAROMÍR. GROSÉ,
mramorové a pomníky : h nický, stavebnía instalačnídraví

Zdenko Ježka J. PECHÁNEKSYNOVÉ P omážtat
techaiické strojnictví a. slévárna Zoalemouradu, řozpačšya censíky aj

v Hradci Král.
tym o

v Hořiei.. “Ý Ne |a „|
Majitel a vydavatel Politioné družstvo uskocé v Nradei Králové. — Zodp. redaktor Franušok Štáb — Tiskem bisk, tisk. v Hradci Králov.i 2.
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Jednota českého katol. učitelstv
v království Ósském.

- Umtavující schůze „Jedaoty česk. katolických

učitelůvkrálovstvíUeském“m o npvatodušní o 9. hodině dop. v refektáři
ského semináře v Králové Hradel.

„Tobo bobdá nebude, aby českýučitel sdrá
hel se hlásiti veřejně k vířesvé-přistoupením ku
katolickému spolku“ — tak pravili jeme v „Ob.
mově“ dne 28. května. A skutečně dostavilo se do
estavující echůze 87 učitelů, 12 učitelek a82 ka
techetůa kněží, kteří rovněžvyučovánímna ško
lách se zabývají.

Přitomné přivítal vysoce důstojný kapitulní
děkan, MonaignoreTh. Dr. Alois Frýdek kře
stanským pozdravem a pokračoval pak asi takto:
Kladu si za čest avítati Vás všecky velocténé

dámya jů co nejuctivějíanejsrdečněji,kteříJate ae do ustavující schůze mnoboslib
Bého katoliekého spolku ve vlastech našich. Činím

tak jménem svým, ale též jménem Poli
tíékého družstydpod-uthránovsv-Jana
(Nepomuckého v Hradci Králové, v němž
mi svěřeno nictví. Družstvo naše nechce
se nijak míchat do řízení Vašeho apolka; učinilo
je malě kroky, aby-Jete 56 zde mohli raditi o
sáležitostech Vašich a zdokonalovati se.

Sešli Jute sesde-k významnéporadě o svát
cích Svatodušních, e jichš významu sevysoce dů
stojný pan řečník zmínil, pravě, že přinášeny byly

přítomnípřednebůsí účastajlídekněse kn

votin novokmězevp. Bohnslava Šrámka z Ubelné
Příbrami. Kéž tyto prvotiny novokněse a co zde

niknem v našem spolku jeou ke ctí Boží,blahu
jdetva, jednotliveů i mládeše naší. Přítomní sešti

se ze všech stran, přál jim proto, aby pracovali
ku blahu svěřené jim mládeže a spolku a končil
pak slovy: Z té duše volám proto k Pánu Bohu:
Zdař Běh! Zdař Bůh! — kterážto slova vo
škoří přítomní hlučně opakovali.

Na to žádal vydoce důstojný pan generální
vikář přítomné, aby si zvolili předsedu a zapiso
vatele dnešní schůze, lovil pak přání, aby du
chovní byli členy spolka a dodal pak: My ose
však nechestne míchati do řízení a vedení spolku,
to větte © plna srdce! Tak volte i budoucně.

FEUILLETON.
staří varhaníol.

Upomínka s býralých let. Napsa! Vladimír Hommov.

Staří varbaníci — bývala to zvláštní šlechta|
O posvíceních a poutích sedávali ve starých ško
Jách na místě prvoím a theorii i praksi muzikant
skou míveli v konečku malíke, Však ješté z nich
tu a tem očkterý mohikán, sle vymírají pomalu
a kdož ví, zda z historie jejich života zachová.
některý vouk byť črtu nepatrnou! A přec zaslu
bují ai ti staří varhaníci praktikusové čestné místo

ve vývoji české padny a českého muzikantskéhoducbal Hráli a modlili se, modlili se a kompo
nýrovali pro národ — v kostelích, v oblacích
dýmu, rodily se v hlavách jejich melodie národních
bymen, které zbožnou duši českou elaktrisovaly
svatým nadšením pro zoeuznaná práva slavné do
moviny svatováclavské!

V kraji rakovnickém mezi posledními patri
"archy slávy varbanické chovají se tři v slavné pa
mátce: Kněs Martinovský, řiditel reálky ra
kovnické, učitel kněževeský Spal a krulovický
farát Rittersberg. Byli přátelé nerozdílní a

lovali se jako bratři! ©Kočževeská stará škola
mohla by vypravovati, a kdyby památný kostelíček
kněževeský rozezvočel se melodiemi zapadlými
v jeho steřičké stěny, perly ronily by se, perly
duší zbožných, které v tónech k Bohu se modlily!

Rittersberg byl mistr v pedálových fógách a
celou fúgu vyhrál bezvadně v peaálech, aniž by
se dotkl manuálu. — Martioovský vynikal ducha
plnou composicí, každá věta jeho hudební mathe
maticky správněpropracovaná do nejmenších de

a

Družstvonašenebudesenikdymíchatidozále
žitostí Vašich, slibuje však, že kdeby si toho spo
lek přál, ochutaě pomůže radou adle možnosti
chee sloužiti též skutkem.

Pan učitelLed. Nágilnavrhl pak za před
sedu schůze nejstaršího mného řídícího uči
tele p. M. B. Hornofa z Pardabic, který však,
jsa ještě trochu churav, obtížného řízení ustavující
sahůse ijal. Na to zvolenza předsedup. Vác
lav Špaček, řídící učitel v K A Za za
pisovatele p. uč. Vrabee. Oba pánové poděko
vali za důvěru, volbou jim projevenou a p. ředící
V. Špaček jmenovitě pravil:My všichni víme,
proč jsme zde se sešli. Je to křesťamská podago
gika a katolické vychování mládeže. Trrdí-li ně
kdo: Já vychovávám dítky nábožensky a jiný:
Moje škola nemá náboženské stanovisko, tu jest
patrně různé gtanovisko, a tyrdí-li někdo: Já vy
chovávám nábožensky, ale nechci, aby škola mě
náboženský ráz, ta je patrný rozpor. O nás kato
lických učitelích se tvrdí, že jsme hrobaři
učitelského stavu. Učitel, který ovává mládeš
sobě svěřonou nábožensky, ten přece vážnost uči
telského stava nepodkopává, a nemíhrobařem uči
telského stavu, kdo je katolíkem. Jiol páni uči
telé, kteří nás obviňají s rozkolaietví, jsou přece
také katolíky. Nuže, jsou-li katolíky, ať sem mozi
nás jdou. My tu jednotu katofických učitelů ne
rušíme, my tu jiš jeme. Byli jsme v novinácb, tr
halí a cuchali nás, ale chvála Bohu jsme pořád
ještě zdrávi a oolí. (Veselost.) Vymalovali nás
také v Šípech, ale my se tam nepornáváme, to

my nejsme a snad ke ty karrikatnry teprve čle
nové badonenosti. o nás, že pý Dás rostejako bab po dešti, patrněnámpřejí, abynás bylo
-co nejvíce. (Hlačná veselost.)

Na to pravil p. Špaček, šv myšlenku zří
diti spolek katolických učitelů pojal pan učitel
Ladislav Nágl (Pochvala) a vyslovil pak dík pří
snivci a podporovateli spolku, vdp. vikariátnímu
sekretáři, děkanoviTomáši Střebekému, fa
ráři v Mikulovicích, který vykoaal veškeré pří
pravné práce k dnešnímu sjezdu. Práce ta byla
obtížná, korrospondence přehojná, jak z vlastní
zkušenosti“ví. Na to vyslovil dík přítomnémure
daktorovi „Vlasti“ dp. Tomáši Škrdlovi a redak
eím „Obnovy“, „Čes. Východu“ a „Kat. Listů“,
které zařízení spolku podporovaly a články do
tyčné uveřejňovaly. Posléze vybídl pan předseda

tailu, askese řeholníka jevila se v melodiji, přesnost
starého paedagoga v podání melodické látky. Starý
učitel Spal byl mistrem modulace! Hra jeho 5řesné
přiléhala ku charakteristice slavnosti a doby| Bože
můj, jeho vánoční koledy, velikonoční thrény,
svatodušní hymny! Spal žil s lidem, vycítil nuanci.
duše lidské v nejjemnějším záchvěvul Lid musel
s ním se radovat, s ním plakat, s ním se modliti
Komposice jeho bry byla spojena s tepnou jeho
srdce a tepna jeho srdce s lidem, který dole kle
čel před oltářem Božím!

Ano — každý s těch tří patriarchů varha
níků byl mistrem ve svém oboru a druh druba
miloval a vážil sil Stará škola kněževská hostila
je často pod střechou a neuplynula ani jedna pouť
ani posvícení, aby si nebyli uspořádali budební
dostaveníčkol A přijížděli k němu z daleka pro
slulí muzikáři z celého krajel A toho dne zněla
škola zpěvem a hudbou, zpěvem a hudbou českou,
která probouzela v krajích našich českého ducha,
když bylo nám nejhůře a srdce české potřebovalo
posily, aby nepřestalo bíti na prahu nového svého
života. —

Při jednom takovém dostaveníčku povídá
učitel Spal ku Rittersbergovi a Martinovskému:

+«Což sbyckom se podívali taté jednou
k Matce Boží na Svatou Horu a trochu jí ku ctí
zahrali Pe

Starému Spalovi zakalily se při tom očir..
oNebyl jsem tato jak s nebožkou matkou. —

A to jsem byl tehdá chlapec. Pamatuji si to však,
jako by to včera bylo! Když jsme odcházeli ze
Svaté Hory, pravila mi matka: »Poslouchej Vá
clave, až budeš velký — a já jiš snad dřímat
budu na našem svatém poli — vzpomeň si na
tnoe a zajdi si sem k Matce Boží a pomodli se

pří ku práci aprosil, aby jednání ostano

vách bylo stručaé a Norge cký pozdrav vůNa to přečten byl tele pozdrav vdp.

dra Kašpara z Říma, blahopřejnépřipisy hraběte Vajtétha on borna, přísedícíhozemského
výboru. Th. dr. Kordače, rektora Litoměřického
seminářea sl. Albiny Fortýnové, ačitelky
v Kleoanech.

Zpravedajvdp.Tomáš Střebský pak sdě
lil, že se ke spolku českých katolických učitelů
v království Českém přihlásilo dosad 110 pánů
učitelů, 16 učitelek a 40 kněží,coš je na počátek
slušný počet.

Na návrh pana předsedy Václava Špač
ka pak poslán telegraficky hold přítomných Jeho
Biskupské Milosti do Chrasti.

Pak se jednalo o návrhu stanov, které před
čítal vdp. Tomáš Střebský. Rokovánío jed
notlivých odstavcích bylo se strany učitelstva vel
mi čilé. Líčené obavy „Nár. Listů“ a různých
pseudoradikálních časopisů, jakoby nový spolek
měl býti zpátečníckým a nějakým odborem němec
kého spolku centralistického, čeští katoličtí učitelé
rozhodoč vyvrátili a neméně rozhodně se vyslovili

ro opravdový pokrok ve školetví. Ředicí učitelé
V.Jelínek, Hornof, Špaček, Špinkaaj.ros
hodně se ohradili, jako by katoličtí učitelé chtěli
sntžiti úroveň vzdělání na škole obecné a důrazně
pravil také ředící učitel p. Karel Skultéty: „My
se útoků nebojíme a chceme dokumentovat, že
chceme svorně s kněžetvem pracovat.“ Pravil to,

kdyžvdp. n Dřisnák m ovál navrh,helfaráři byli jen přispívajícími členy spolku, protože

be lále: vy tá, že chtějí kněži spolkem vládnout,
ač jim nejde o panovačnost.

Jednota dle S. 1. jmenuje se „Jednota če
ského katolického učitelstva vkrálovství Českém“
a účelem jejím jest: a) starati se o patřičné vyu
vání a zdárnou výchovu mládeže, pěstovatí pra
vou lásku k vlasti a domu panovnickéma; b) pod
porovati a šířiti další vzdělání mezi svými členy
a c) hájiti práva a zájmy katolického učitelstva a
vůbec Jednoty a její členů zvlášť. Dle $. 3. jest
sídlem Jednoty Králové Hradec. Dle $. 3. mohou
se činnými členy státi učitelé duchovní a
světští a učitelky, kteří platiti budov roční příspě
vek 1 zlatý. Zakládajícími členyjsou kato
ci jakéhokoli atavu, kteří jednou pro všdy za“
platí do spolkové pokladny 26 zl. a přispíva“

O
———ě

za mnel« — Myslil jsem již na lo dávno — hned
od smrti své matky — ale teď již povinnosť klepá
na dveře! Šedesátku mám za sebou — a člověk
neví dne ani hodiny!« —

Starý učitel Spal pohladil si bílé vlasy a
podíval se na své přátele. — Neřekli si sni slova,
jen ruce si stiskli a bylo vše ujednánol —

Při nejbližší pouti vydali se naši varhaníci
na Svatou Horu. Po ranní mši sv. zašli si k re
genschorimu, aby se mu představili. Regenschori
otevřel jarmaru s hudebninami. Starý Spal jen se
usmíval. Myslil si v duchu: Kdybys viděl mou
notovou registraturu| Jeden skladatel za druhým
podle abecedy! Při každém krátký životopis — .
z děl jeho vybráno to nejlepší! — Starý Spal
samolibě se usmíval — no — no — muzikantská
pýcha! Ó, kdo ji zná — ten ví, coznamená —
útrpoý úsměv starého praktikusal —

-O alavné mši byli naši tři varbaníci na
„kruchtě' u varban. Rozdělili se o varbanový part
na tří díly. Rittersberg začal s pedélovou fůgou
a hrál až do Creda; potom zasedl za varhany Spal.

Od počátku stál za neším verhanickým troj
lístkem prostý venkovan. Řídké bílé vlasy plyholy
mu kolem skrání a v ruce mačkal čepici. — Sle
doval každý pohyb našich varhaníků a svrásko
vatělé líce mu hořely divným růměncem. Když.
při »Benediktuse chtěl zasednouti Martinovský za
varhany, musil bo odstrčiti, jek tlečil se těsně ku
Spalovi. Sotva že pak řiditel Martinovský začal
po s»Agnus« praeludovati, dívsl se mu staroch 
přes rameno, div mu oči na prstech nenechal.

. sEb, jařku „fotr'!« — povídá Martinovský
rozhorleně »co pořád se na mne tlačíte? Ghcete
si snad také zahrát?: — —

»Kdyby dovolili — jemnostpsnel« —



Jíeí platí ročně nejméně1zi. Čestnými člen
menuje valná hromada ty, kteří o Jednotu me

lické školy zvláštních sobě sískali záslab. Dle
$. 4. schásejí be členové a) do schůzí občasných

hromad. Odstavec ©) návrhu o společných zába
vácb byl škrtaat. Dle $. 5. jsoa
kládajících přispívajících a částaýo
schůzích místo, avšak jen poradný s nemají
passivního volebního práva. $. 6. jsou povin
nosti činných členů sapravovati v čas příspěvky a

táž,majívo

Odstavec3. na padl.oni „Mnky:ředseda, místopředseda, j pokladník,
výborů a 4náhradníci Na přásí učitelůvolí se
s duchovních a učitelek do výboru nejméně 1člen.

„ 8.—16. přijaty s nepatrnými změnami. Dle 6.
pro krajinské spolky pobočnévypracuje výbor

jednací řád a dle $. 19. rozejde se spolek, kles
neli členů me 15. V tomto případa odersdá
se zbylé jmění hotové a inventární Nejd. biskup
skému Ordinariátu, aby je na úroky uložil natak
dlouho, než by se podobná kat učitelská jednota
ustavila; v případě, že by do 10 let se jednota
taková neustavila, úrčípkrálováhradecký Ordinariát
účele katolické, na které věnováno býti má. Toť
se rozumí, še „Jednota českého katolického učí
telstra v královstvíČeském“ jest spolkemnaprosto

tným a že není v žádném spojení s Jed
noton „Katholischer Lehrerbund fr Oesterreich.“

mimochodem připomíváme, že v Čechách
utvořil se také lek ně cb učitelů
v Čecbách, čítá 66 ů, mezi nimi 21 uči
toů a Bu

Za orgán spolkupřijat byl Vychovatel“
zprávy budou váak ureejňorány také v

Jiných časopisechzejména v P ylí voleni uDo prozatímního v zvoleni: .
B. Hornof, ředícíněátel v Pardabicieh,“vdp.
Tomáš Střebský, farář v Mikulovicich,pan Ka
rel Skultéty, ředící učitel v Šestovicích, p. La
dislav Nágl, učitel v Žiželicích a al M. Wo.
brová, učitelka v Pardubicích. Prozajímní výbor
zadá k potvrzení úřednímu stapovy a učiní pří
pravy k valné hromadě. Tato se bude na návrh
p. L. Nágla konati v Králové Hradci o letošním
katolickém sjesdu. Ku konci schůze přijalo shro

Učitelstvo shromážděné, dne 8. června 1897.
o Hradea Králové při ustavující valné hromadě
uandášíse takto: Poušívajíce kašdému sákonité sa

ručené 6 a spolčovacího, sakládáme

Jedno česke "katolickéhoučitelstva“aproklaše.jeme :
„My fodrovatelécenirulinmu,naše čin

a sprostoty se vlákati
nedáme, a kdybyna nás mimovšeckonadání tímto

Oči mu zářily podivným ohněm. —
sJářku — to není obyčejnýčlověkl« — po

vídá si v duchu ficitel Martinovský! — Podržel
akkord a obrátil se k starochovi. .

oTak teda le
Stařík vyhoupl se hbitě na sedátko za var

hany a upracované, mozolovité prsty vnořil do
klávesnice. — Communio dávno skončeno — a
neznámý stsřík braje — hraje, že až starému
Spalovi slzí oči a Martinovskému bije srdce prud
čeji.e prudčeji...

Regenschori kývá již k varbaném. — Mar
tiDovský však klepe starochovi na rameno.

»Bravo, bravo! Hrej dál — dále! Starochu —
toť hudba! Jak živ jsem takových melodijí nesly
šel! Jak se jmennješ?« —

A stařík za varbanami jen se usmíval...
-| Regenscbori již kývá podruhé na varhaníka

Miartinovský však mu tiskne rameno.
»Jářku — starochu slatý, dokonči tuhle větu

— dokončil« —

—To jest maguificat — slyšíš — magaificat
— spěv Matky Bosí, když ucítila Boha v aitru
svém, svétlo, jež svítlo v temnotách a temnoty
he neobsáhly! Dokonči — dokončila —

Staroch skončil větu a slzy mu serosily oči.
Sestoupil s lavičky od varban — Spal chtěl ho

padrke — . ně však uchýlil do zadu a vytratilse z chóru. Llázelise regenschoriho, kdo by to
byl? — Žádný ho neznal — 9

»Nějakýsedlákl« povídali kolem stojící...
oSedlák — sedlák /?e bral se za hlavu řiditel

Martinovský!»Jářku,to jest stkrost! — Takovou

|

WS od J. M. nejdástojnějšíhopana 
skupa Edvarda Jana RepBrynýcha tale

stolických aečitelů vše dobré přeje a
žehná bisko
temto uvitán bý

posdravné
chetů a ducho
dr. Kordáč 3 Litoměřic.

„ Ustavojícíschůzi „Jednoty českého ko
tolickébo učitelstva v král. Českém“
sakoněijpředsedapán ředícíučitel Václav Špa
ček trojím provoláním alávy Jeho Svafosti papeži
Lvu XIII., Jeho Veličenstva císaři a králi Fran
tšku Josefovi I. a českémuepiskopátu.Celé shro
máždění stojíc pruvolávalo trojnásobné: Sláva!

Ko

Dr. Kaizi o politické situaci.

Po úvodníchslovech vi, še jahostruna. kterévolbách r. 1890opanovala vČechách, máod té doby
plnou zodpovědnost sa politické poměry našeho lidu.

ae mué síbanej věžkoni měřnítipravý obraz, .toše sotva jsme se vybavily ze záplavy bouří,náš
novračenía vášní, adosudtěžko rosesnati,kteráudá
lostje závažnější,epochálníaménězávašné,ješbrzy

opáéopadne r zapomenutí.Dnesčeskýlid i poslazdíce neš jindy jsou jati jednostrann seaěrom,
tikou, kteráostatní «záležitostimimoděk satlačila
popředí, takše neklademe dosti velkou váhu na

S KO pat: spolek kate
správne dp. Ruml s Prahy a

p

kultarní, ý a eociální vývoj. Dnes význam
českého stva a otázky české stoupl, Bývalá koa
lice nebyla nám nepatrným ojpůrosm, za jakého 60
na mnohých místech ských a realistických)

by bývala schopnapokládá, naopak byla
snačnoudoba se udršeti maneprospěchnáš, kdyby
Němci sami nebyli krátkozrakostí svoa se přičimili ©
smarsoustavy,kterájimevědčile,alenámbylama

újma. i trochu té slovinštiny na gymnasiu
eeljském přivedli k pádunejschopnějšího svého vůdce
Plenera, přivodili ministerstev Windischgraetsea
Kielm a a rozbili koalici, v níď zasedali s Po
láky, německými kohservativci a Vlachy). Od páda
koalice slopěila se sitnace politická vmíře, kterou
tušiti ještě před $ lety (kdy výminečný stav dusil a

drtil strana mladočeskou) sotra bylo by nám bývalo
Protože skutečných hmotných a národních vy

možeností mohou mladočeští pvalanci pohříchu pra
málo uvésti, tedy prohlásil p. dr Kaisl hledě na

jazykové nařízení zvoličajícími brejlemi, sa záležitostvelkého, epochálního významu, znamená prý restiteci

iava ha organ: zřínanísemského(odroku1637,yn jasyk by ému postaven vúřadě na
roveň.) Že jasyk český nestojí ve vmitřním úřadě
s němčinou dosud na roveň, o tom poučí každého
praxe soudních, politických,bersích, celních, šeleznič
ných a vojenských úřadů, a jiš pouhé isy a OSBS
čení na úředníchbudoréchzjevně uukasají,
še němčině se dává dosud před češtinou všady v úřa

dech přednové Na Moravě jest to ještě hůře neb-livČechách,oSlegskuaninemluvě,amusí00tudíš
jen cum granmosalíe vzíti tvrzení nastávajícího p.
ministra financí, še !.) všechna vyřisování, která mají
se podnět podánístran, musí nejenv které
so vydávají stranám, nýbrž také vcelémvniterním
zpracování býti projednána v jasyku českém; 3 ve

hle hru jsem jakživ neslyšel — a snad neuslyšími
V tom byl cit, extatická modlitba — geniálnostl
Všechno co jsem napsel, dám za jedinou perlu
jeho budební větyl«

Řiditel Martinovský nebyl ani k uchlácholení.
oPročjen tekzmizelčerstva?— pravilk sta

rému Spalovi, vycházeje s ním z kostela ...
»Sedlák — ostýchal sel« —
sEb — eb — ostýchsl se! — Jářku Vá.

clave, ty jsi kantor v triviu, já na vyšších! Ne
myslíš, že by bylo třeba tomu našemu Českému
lidu dáti trochu sebevědomí, aby se nebál říci:
»Toble — a tohle umíml« — Cizlncům malý
kapitél oadání vynese mnoho, poněvadž ho dove
dou využitkovstil — a nám velký kapitál nevynese
často — nic — zcela oic! Přemýšlej o tom —
přemýšlejl — Co ten neznámý staroch mohl uči
niti pro Českou hudbu! A zapadne — zapadne,
jako sta jiných — jeho hudební illuse nenaleznou
svého emngelistyl A tak to máš všude — všude!

Spal, Martinovský a Rittersberg jsou již na
věčnostil Kdykoliv mi však otec o nich vypra
voval, tenuly mi na mysi vědy ty staré doby
květu českého muzikantského ducba pod střechama
starých škol. Mnohý po těch starých školéch hodí
kamenem — ale keždá doba mé svou charakte
ristikul — Život tehdá plynul tiše, jsko proud
potoka v květnatých údolích. Mír v duši — Boha
v srdcích! —k

tha nul oa rá ao rka zase krokkumanob nahod i 90
PoevůánostíNámeůposlovanínašewszlepšilo,a Betvůfatnívinousvépostavení6ishoršíli. hi

Nato karakterisovalp. dr. Kaisl v
4 vsituačních článcích Ošnovy. rávněžečeno—hraběteBadeniho,Řterý máUf vlastnosti:

1) Sevícs maš kdo jiný před ním,- důvěrypa
novsíka,8) še Jest obminýma vobcování
a lidmi —což padá na váhu a je měkdy
více, meb-líihouševnaté dovolévání se s

kouskabymosůntal.
Tobyl předpoklady,

korázařísení.Acoslo já
rOs ji00prohlásiki,čepro

skou

m
2 po -N

vád pisy, jeé
vláda k nim by rý dojem,
neřísení s ila, alespoň na
části octřen. (Hlasy: Na další dobu)

Jeem přesvědčen,še nebyla o dkimaskyemu

v ké sněmovně la,
se odčiní a jnsykověnažísesí restituují, není se
oprávněné nedůvěře k vídemským vládám, po (
30 let odchorané,co diviti, že původní dojem jaxy-.

kovýchmaříseníjest te budemestopo
vati praxiúřadů aše to
tošn a s
ons

Ř

ou lapalii, jak učinili i she
kdy dali všane celoupolitickou sstuaci, jed

byle jim velmi va. Vidímeli takový od
otrašející příklad ma našich odpůrcíc
buďae učoliví a učmese s toho, co dělat
nemáme © nesmíme í 

Praviljem, to drubávytčené linie bylaOpposiee.
deni původně měl úmysl, utvofiti ns
inu, ve hteré by se zacháseli :
velkostatkáři. Nadál woasi do nich. tolik

i
stále silnějšímu odůvodněnému proudu, který směřuje
kroaší ření autonomie královetví a somí,
právomoci semských sněmů a obmesení

řetíšené říšské rady. Pokud vím, nebyloani na stramě
Poláků, ani české historické dl námitky
této kombimaci se sástapci ch H

oproti centralismu, smskapo rozšířeníprá
a"stenčení působaosti centrální vídeňské říšské rady.

NovávětšinaKaa kýmStaročeckůSrobáe |přes 
likým úspěchem itickým a mravním,: vě řády uvětud je, že bes přímého při
dinění vlády většina na radě (i rakouských
národů)se ksácadímvzpormenutýmvežejněhlásí
(Byddovštíradikálovévolejí: slovanským dr. Kaisl:
Nu a bou slovanakostí musíme si dáti ještě
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a třenicím; ale ničímse tak meseslabujesíla zastu
přtelstva, jakotakovou vmiterní neah rosháre

Bostí a nekázní. (Bohužel!) Zmínil jsem00 ooposici

mašich německých krajanů. Při sRovVU,Že
koaců jejich jka v neprospěch není.iěi i šk

Merkur
tento o

na
kopén. 

Deaině nejsouto salvšichníNěmei. kteřítak
morozvášnéřádí ahudoutu zuřivoupíseň, nejsouto
klerikálové s alpských zemí, nejsou to ani dosti silní
amtisemité. Jest to jen část, nikoli většina Němců
rakoaských, kteří k tomuto odporu sahají. Jednosvorné
a merostorné přesvědčení o zhoubnosti jasykových
nařízení pro N mexi těmito neexistuje. Jsem pře
svědčen, že mesi těmito křiklouny jest jich velmi
mnohv, kteří nesaají, co v mich jest, poněvadá, kdyby
je byli četli, věděli by, že snamenají sjednání spra
vedinosti pro Čechy, ale nikoli křivdu a útisk pro
Nězce. Mezi Němci jest ostatně velmi silný proud auto
nomistický, který dochází výrasu sejmena u poslanců

E ist aše proud tanto nalesl resonanci u Neněmkteří hlásí se ku sméně soustavy, jest samozřejmo.
ení proto tak hroznénebezpečí z postupunaopaktěšitisemůšeme,žeseukasuje,že

„Staatseinheit“, „Staatepartei“ a „Cen

tralparlament“ posvátnýmí jenom potud, pokud tytoinstituce měly býti pevnou baštou,za které by pro
vosovali svojí madvládu a utiskování. Jakmils se
ukázalo, še ani uměle vytrořený parlament neposky

tujejm sáraky pro tyto choutky, obracejízáda jednotě a parlameatu. .
Taková jest nyní politická situace. O mějském

definitivně zaokrouhleném obrese dmes nelse miuviti.
Doporoství politickýchse nepustím. —Že dr. Kaisl

Bepověděl co zajistéví, je pochopilelno, protoše jeho
povolání doministerstva je prav podobné a tu 96 nemí vat tajnosti ze školy. Napověděljen: Mluví

s 6 a ono, ale vdobách tak rozbouřený Eee neoprávněně. Mezi lid spouštějí se fantasie, proti kterým
ve vážném shromáždění bych si nepokládai se důstojné
protestovati. Jen o jedné věcí se smíním, totiž o
vách, že chystá se nové vyjednávání s Němci. i
jeat dnes k tomuto vhodný okamžik, nechci pro svou
osobu roshodovati. Nynější bo) neposkyteje možnost,
aby byla mezi oběma stranami rov n 
pojatost, a loyalita, se kterou by druh s druhem,

sice jako válčící, ale přece jako emlouvajícístrany,mohli mluviti. Přijde-li se s dotazem nebo s nabíd

N
Němců,
jim byla

kou: „choste se smířiti“, mikdy jeme neřekli „ne“ a
také to v budoucnosti neřekneme. Ale jednu véc ma
símesi říci odkrytě, čeklamal byne, bysi my
olil, še bychom mohli pustiti se do vyjednávání
sNěmcina jinýchzákladech,nešlinazákladech úplné
rovnoprávnosti a rovmocennosti, ma kterém
jazyková nařízení.

Zásada jejích je mezměnitelné. Dále pravil dr.
Kaisl, še po jasykových nařízeních stalo se postavení

čaských ů (přísnivějším. O německé štátspráche
nesmí Němci více mluvit. Je naděje, še pro nás může
teď mastati přísnivý obrat. Nesmí se ovšem zapome

prvěra po 30 leta více vedenárodčeskýsvůjzápas,j nejvyššínacíleca jest, jak známo a v srdci
všech zapsáno, uskutečnění státního práva českého.
(Výborně! Potlesk.) Najednou dostihnouti to však ne
lze, aje tvo české pracuje dle usnesení sjezdu

křBdy E upokojení“ hlavních požadavků našeho pro.upokojení hla v o pro
gramu. Ale všichni tašíte, že dnes v Rakousku jest
pochybnost o udršitelnosti centralistických a ante
Domii semí nepříznivých řádů znovu tak veliká, jako
nebývala před lety šedesátými, kdy řády tyto, sotva
na rychlo vypracovány, nalézaly se v ustevičném
chvění. Toto přesvědčení proniklo i na místa vysoce
postavená. Myšlenka důkladné rovise jřádů ve směru
autonomním a federalistickém se v této atmosféře
utěšeně připravuje a zraje. My jeme poslání, abychom

„vývoje toho nerašili, nýbrž kde jest možno, moudře
vyutitkajíce každé příležitosti, přičinil se, by dospěl
k cíli. Budeťe zajisté souhlasiti, kdyš tomuto vývoji
ve smysla autonomie a federalismu provolámku konci

„Na niae („Na udar!“ Výborné! Hlačnápochvala.)dr. Kajsla učinila výborný dojem. Nepře
chválil však hr. Bedena? Vědyťsa našími zády zase
už vyjednává s Němci a my máme prý povolit.BE
Jan. Nepomucký ve světle dějin.

(Pokračování)

8. DějepisecŽídek,kter krouika zprvorau“ te Jiříhoprst píše: Když
měl Václavslé domačnído svépaní, kte

PALnrP kadetyusi, iren
obcuje. A když mu nechtěl mic viti,

kázalbo Potom přeschla řeka.
Dle „Zprárovny“ řeka po utoponí

Jehánkačili Jana sporědníka králové. Kronika
„Seripš. rer. bob. Lí. 456.“, jejíš spisovatel není
jmenován, dí: Roku 1806byl slavný doktor Jan,
vikář arcibiskupa potopen x mostu.
Téhožrokn bylo velikésuchov Čecháchna pa
mátkutéhoždoktora.—ZpovědníkJana generální
vikář Jan N v známém nám již hrobě
pochovaný byl tedy patrně tentýš jedom Jan. —

"U Zajímavé pakještěsvědectví vy
dává den 16.května, kterýdlostarobylé
paměti lidu dnem Jonovýmvědy byl aiod
Benedikta XIII za doa svátku JanasNe

pomaka ustanovený. Příčemšposorovati
lašae, že se dávno před vyhlášením

s. a (pe památka aa s Nepomukuslavila v a
Páně. P

Známojest,šese vcírkvíslavívádenúmrtí
některéhosvatého jako den svátku jeho. — Proč
tedy neslavil se 90. březen, když Jan Nepomucký
toho dne utopea byl, ale den 16. května jako
deajeho? Neníten 16.květendnem„legendárním?“

Právě . Právě ten den jest stkvělým
dějepisným svědectvím všeho toho, co jsme
napsali.Slyšme!

Dne2. březnabe utopenJanas Nepomuka. Voda v řece byla veliká,tělo jeho hned
nalezenonebylo.Potom však přeschla řeka.
— Kdy tedy bylo nalezeno ?

ež k této otázce odpovíme, připomínáme,
že — jako ač po dnes — církevní bohoslužebný
dea, začícá © nešporami před slavností samou.
Proto když sv. Jaa utopen byl večer dne 90. března,
bylo dle církevního obyčeje možno říci, že byl
u na den sv. Benedikta, kterýžto svátek při

á na den 21. března. Tak je to i s jinými svátky.

Kronika „Zlaté Koruny“ dí: Leta Páně 1393
v den svatého Benedikta atopen jest doktor Jo=
hánek..a nalezen ve čtvrtek ukazování
ostatků. Slavmostukazováníostatků, které Karel
IV. se svých cest po Europě přinesl, býla velikou
slavností národa českého, takže k ní s dalekých
Čech lidé do Prahy přicházeli. Slavila se v pá
tek po první neděli po veliké noci počínajíc od

poledno anehporamine ngt ok. Bylokody na8v. Jana nalezenove poledni
olavností ostatků. P : P

Veliká noc —* totiš neděle velikonočaí —

připadala toho roku aa 6. dubna. Tělo svatého
Hrarke Ka), řalezenone JÝ o Bylia i i nalezli posvátné v ře

čiští Vltavy“u bolorate Ko
„Ba Františku“

Při té veliké slavnostiostatků býval vPrase
ikrál. Mámetedya důvodem za to, že ze strachu
před jeho zuřením zůstalo tělo při břebu nepo
chováno. Ale v noci na to stalo Be, co není jen
„legeudou“, nýbrž dějepisnou událosší, kterou může
upírati jen, kdo v Boba všemohoucího mověří.

Píše totiš spisovatel v životopisu arcibiskupa
Jana z Jenšteina: Jan, toho času vikář ve věcech
duchovních stal se Boží milostí mučenikem, nobama

ruscantibus signis) ukázán ;- což že nedávno 80
stalo a celé vlasti známo jest.. sde60

nopřidává. í
-Ty rášící divy byla. světla, Uteráse vnoci

před slavnoetí u těla Janova objevila. Tradice lide

dichudávápět, protone obrazoskpěthvěsdkulemblavy sv. Jaca.
Pozordáti jestna slova,še to „celé vlasti

známo jest“ poněvaděk slavnosti ostatků
množství lidu z celé vlasti přicházelo.

Zářící tyto divy měly svůj následek. — Lid
poznal Jana « Nepomukujako svatého mučeníka;
a poněvadá řeka přeschla tak velice, že se mlítí
nemohlo, považovánasuchota ta za trest za uto
poní Jana Nepomuckého.Lid přestal reptati.

A tak se stalo, že str před králem byl

roll daleko překonán, že se odvážili tělo jeho poati.
I bylo dle svědectví dějepisných donešeno

do blízkého — nyní zbořeného— kostela sva
tého kříže a tem — dle některých udání dě
jepitsných — pobřbeno dne 19. dubna čili v s0
botu po smíněné slavnosti.

Ve svátek bylo tam — jak s důvodem říci
lze — donešeno, do rána na marách ponecháno —

a v sobotupo sádošní mši svató pochováno.Ale kde je tedy 16. květen, kde neděle
po Nanebevstoupení Páně a kdehrobjeho
u sv. Víta?

Věc stala se takto. Když „sářící divy“ 60
ukásaly, lid reptati a suchotu za trest za utopení
Janovo vyhlašovati počal, zalekl se konečněi král.
Ač volice sklesl, víru měl přece; probudilo se
v něm orědomí, ujel s Praby pryč na hrad Žebrák
a do Prahy se nevracel.

Tu teprv hlásilise kanovníci svatovítští o tělo
svatého soudruha svého. I vyzdvihli tělo to z ko
stela sv. kříže a odnesli do chrámu svého u sva
tého Víta a tam je pochovali.

Kterého pak dne se to stalo?
Die nesoudného Hájka na sákladě toho času

jiš skomolených pověstí lidu Jan Nep. byl utopen
večer před Naneberstoupením Páně. To sice pravda

dějepisnáová vod pery to pravdě, o níšnyní přesvěd „P
a denna nebe vstoupení Páně odpoledne

stalo se s velikoa slávou těla Janova
s chrámuov.křížena hradpražskýdochrámu
svatého Víta. To vysvítá na jisto s toho, še ka
povníci pražští olavívali památku svatého Jana
v nedělipoNanebevstoupení Páně.

Jak známo, nepřipadá slavnost Naneberstou

——Ú

pení Páně všdy stejně, nýbrž buď dříve nebo po

sději, dle toho, jak kdyje veliká moe. Roku 1908
neděle velikonoční ma den 6. dubna.

cátý des od toho dae byl tedy den 15.
května.

Ale ačkoliv tedy slavnost svatého Jana Ne
pomeckého ve chrámě svatovitském dle velkonoce
se střídala, udrželo se vpaměti lidu, že 16. kvě
ten jest vlastním dnem svátečním.

Proč to? Proč ne den“1Ď. května, kdyš na
dem ©Nanebestoupení Páně tělo bylo přeneseno?
Protože 15. bylo sice přeneseno, ale do rána —
podobaě jak jsme pří prozatimním pochování po
dotkli — na marách ponecháno bylo. Den na ta,
16. května, bylo pak po zádušnícholašbách Bo
žích — pochováno v známém brobě.

Kdyby však rok 1383 přijat bylza rok úmrtí
svatého Jana, novychází nám nikterak ani 19.

daben — denprato pohřbení— ani 16. květen— den drahého pohřbení.
Roku 1383 byla velkonoční neděle 32. března.

Slavnost ostatků byla tedy 3. dabna a Nanebe
vstoupení Páně 30. dubna. Jak 19. duben, tak
16. květen zůstává nevysvětlen.

Jest tedy — tuším —zcela jasně a přesným
dějepisem dokázáno, že se dopustil kronikář Hájek
lehkomyslaosti, když pro pouhou z některých ne
spoleblivých zprávu o roku 1383 udělal z jedacho

ana dva.
Nebylodvé Janů Nep. Byl jen ten jediný,

jenž pro zpovědní tajemství umučen a utopen byl,
oož Bůh zachováním jeho jazyka stvrdil. —

Nesmí se říci, že vyhlášen byl za svatého,
kdo ani nebyl, jak již řečeno. Nebyla však ani
jiná 'osoba za svatého vyhlášena, protože vůbec
ani dvou osob nebylo.

Bylť — přes to udání vživotopise roku 1383
za rok úmrtní, vyhlášen za svatého ten Jan, jemuš

kostra a Jesyk onen patřil. A to byl Jan z Neomuku, doktorbohosloví, generální vikář arci
kupův, archidiakon žatecký a kanovník avato

vítský, zpovědník manželky krále Václava IV. dne
20. března 1393 pro zpovědní tajemství uto
pený. Télo jeho ve Vitavě nalezeno bylo dne 17.
dubna; prozatím pochováno dne 19. dubna v ko
stele svatého kříže; načež v den Nanebevstoupení
Páně dne 15. května k sv. Vítu přenešenoa tam
téš dne 16. května opět pohřbeno. Na hrob jeho
dán byl kámen snápisem: Joaunes Pomuk. Hrob
ten byl dne 15. dubna 1719 otevřen, kostra vy
zdvižena a v lebce shledán Bohem v neporuše
nosti zachovaný jeho jazyk, jenž k lepšímu pře
svědčení naříznat byl. Načež 27. ledna 1726 byl
jazyk ten opět obledán, za tentýš — jen za poněkud
svadlý — uznán, jenž toho dne ve čtvrti
nách barvu změnil a se otevřel.

To tedy nejsou žádné pověsti, to nejsou
žádné „legendy“. Před duchem nepředpojatých
lidí stojí Jan Nepomucký ve světle všemohoucnosti

děje a ve světle přesného a vědeckéko skoumání
Pochybnosti — leč merozumné aumíněné —

nezůstává zde pro silaý a zdravý rozum nižádné.
7 do chceš zvěděti něco o nynějším stavu

jazyka svatóbo Jana Nepomuckého, můžeš jej vi
děti v jizbě nad sakristií cbrámu svatého Víta,
jakojej i spisovatel těchto článků vlast
níma očima viděl — Jest zajisté zvadlý
více, než roku 1725, a nemá té barvy více. Ale

jest tak zachován, že i to nadpřirozené,

jazyk, který v průhledné nádobě vzhůru vztýčen
jest a nářez svůj podržel, takto po uplynutí více
než půldruhého století zůstal. Nebylo by tu nic,

na něcoprášku neb popele na dné náoby.
Ale i kdyby dnešního dne jiš v prach a po

vvědků stvrzené události s roku 1719 a 17265.OIL
Důvěrná schůze strany mladočeské,

Vpoaděli po 10.hod. dopol. konala se v Hradci
Králové důvěrná schůze, k niž se dostavili účastníci

z Hradecka, Bydžovaka, něberně nar Novoměstská aJaroměřska. Do schůse se dostaviliříšští poslanci dr.
Kaizl, Sláma, dr. J. Dvořák, Formánek, dále
zemští poslanci dr. Podlipský, Jind. Doležal a
Jaroš, vedle nichš saujali místa u stolu předsedni
ckého starosta města dr. Ulrich a okresní starosta
Stř emcha.

Schůzi zahájil náměstek klubu svobo
domyslné strany, p. dr. Prokop Podlipaký s Prahy,
vylíčiv účel achůse. Na to ujal se slova starosta p.
dr. Ulrich, který v podstatě pravil:

Jazyková nařízení, bes toho kusá, brutální od
por proti nim, nehodný osvíceného věku, stagnace

pariamentární náhlé uzavření rady říšské, ko
nečná prohlášení vlády a parlamentární většiny a na
obsor vystupují svěsti o novém jednání o mír česko
německý vzněcující český lid k tísni na jedné, k pev
nosti a odhodlaností na druhé straně. Je přirosemo,
še v této vážné a kritické době, plné sodpovědnostia

ráce opatrné, touží český lid nejen po paprsku slova,
Které by mu spolehlivě osvětlilo situaci, ale i po pří
lešitosti, aby opětně byla dokumenlována pevná soli
darita lidu s akým jeho letvím, nesbytná ka

nastávající politické práce: to jménem města přivítelposlancea četnéposluchače,jichžsena5U0z če
ského severovýchodu dostavilo. :



Za hlučného potlesku jal co mlavit © "
tické sítuaci univemsitníprofessor Ůn an

Avšakvěcivyvinely se jisak a to , že
němečtí velkostatkáři liberální hemělidosti politického

deadk, aby dovedlir avůdnémua žvavémuřán é oposice, podvrátila jejich ici
Omistydlivě a dosti malicherněpodrobli 2 diktátu
německých nacionálů, kteří jsou dnes de fakto pod
vedením p. Schonerera. Tímpů rodní kombinace zmařena.

Dr. Sláma projevil nábled, še aynější útočnátaktika Němců budí v nás naději, že v rychlejším
tempu tak mnobý hlavní alonp ústavy, která byla

sdělánapoh českéma lidu, stečeme. Na to tvrdilřečník, Mladočeši nevstoupili do vládní většiny,
která es utvořila proti vůli vlády. Ostatně není žádnou

banbou býti re S: protodooposiceneníkonečnýmcílem, ale pouze pros k i. Kdyby se něco
v máš neprospěch stalo, bylo by opět naši oposici
eltit. Jde-li nám vláda vstříc, nemáme příčiny dělat
jí oposici. Přijde-li k novému jednání s Němci, ne

hada prý jejich výsledkem nové panktace. Dostiučiníme, pak-li usnáme Němce sa rovnocenné, neboť
jeme historickým národem v zemi

Poslanec Formánek potvrdil, de hr. Badeni
je velmí obratný, ale prutotřeba míti se předním

i na pozoru. V klubumladočeském panuje teď
káseň. Sám není aice vynikajícím cem, ale musí
dosnati, Se se postavení naše akutečně slepěilo Sám
by byl pro radikálnější jednání, ale soused dr. Kaisl
vády ho zadrží a o lepším ho poučí. Třeba míti roz
vahy a vykořistiti ze situace, co se vykořistit dá.
Nejsou-li e tím voličové jeho spokojeni, tedy praví,ženelpínamandátě,aleustoupírádmužům,kteří
budou činiti větší pošadavky. Jako poslanec
kurie myslí, še 20 musí se socialisty počítat, še
ohodit do jejich schůzí a poučovat je. Socialisté po
anávají jiš sami, de mnohé požadavky jejich, na pě.
Shodinná doba pracovní nedají se prosaditi.

Pozorahodnou řeč o hospodářském stavu a vy
rovnání « Uhry promluvil říšeký poslanec, pan MUDr.
JanDvořák=Opočna.Zmínímeseonípříště.

Na to 80 ujal slova politickýkadet a aspirant
anecký s y, UDr. Ladislav Dvořák.

uvil o vychovatelských úkolech strany svobodo

myslné.Přednes má mladýp doktor lahodný, aleponěvadě ještě politické j vychování dokončemo
mení, radili bychom mu, aby rosvašoval více o radě
Komenského: „— — uč se moudrým býtil“ Jako po
litik jest p. dr. L. Dvořákještěvejice naivní. Zdá se
mu býti povášlivým, že si libuje Badeni v Maochis
vellismu a še tajně vyjednává s jednotlivými osobami,

Kdyby se hr. Badeni řídil dle této rady nastávajícího
ého politika, roslil by si to asi se všemi politi

ckými stranami dříve než-li by mohl začíti. Špatný
karbaník, který spoluhráčům odkrývá karty. Badeni.
nemoh! něm. statkáře dostat do většiny, neb pan dr.

Dvořákještě neví, že politika v Rakousku biré výsledkem velice spletitých kompromissů, še Palacký,
Havlíček, Rieger, Skrejšovský, Goluchovský, Potocký,
Hohenwart, Taaffe, Herber, Haaner, Auersperg, Lob
kovicové, Schwarzenbergové a jiní marně se snažili.
spletitý problém rozřešiti. Pan or. Ladislav Dvořák
myslí, še politika se dělátak lehce: „Chansezpasses,
hopla, čary, mury, fuk!“ Inu. šťastné, neskušené mládí|
— Pan Ladislav Dvořák chce, aby Mladačeši tvoříce
většinu se slovanskými klerikáli vedením Šaster
šice, Barviňského atd.) a e německými klerikáli (pod

vedením ulibo a nhocha) e e katolickými
Polákyja s im dělali protiklerikální, protikato- |
lickou politiku. Jen politickouneskušeností a ne
změrnou naivností ého pana dr. Ladislava Dvo
řáka si vysvétlujeme jeho boxer proti klerikálům.

Pan dr. Ladislav Dvořák ujišťoval, že jeho stra
ne nemůše přistoupit na žádné zmenšení osvětorého
vzdělání lidu, protože stapeň vzdělání přikonkur

renčním o životní existenci rozhoduje.
vzdělání nejširších tříd lidových a dotkl se lži
výmtvrzením směru klerikálního. Praví, še strana

p nestaví se proti náboženstvía drzá by byla sukterá by sáhla na toto vnitřní přesvědčení, aje
sa to prý (I!l) smělejší jest ještě počínání těch, kteří
této stránky chtějí (711I) vyušitkovati k účelům stra
nickým. Stejným zločinem bylo by, kdyby nákdo tato
vlastnost náboženskou, tuto lásku, tato néhu, toto
milosrdenství chtěl změniti v tom eměru, že by měla
býti hrotem nenávist: proti těm, kdo nejdou se stra
nou klerikální. Klerikaliemu prý jde o to, aby se
amocnil školy k účelům strannickým. Klerikál P. Do
stal v lednovém neb únorovém čísle Hlídky literární
prý výslovně doznal, že se klerikalismuj o sní
šení školního vzdělání a strannictví. Prodlévaje ve
Vídni potkal prý se tam sjedním vynikajícím českým
básníkem a táral ee ho, proč píše tak nepřátelsky
proti klerskálům. Spisovatelodpověděl prý ovi
přímo, že roto, klerikálové udlají o anížení
vzdělání lidu, Na to prý mu odpověděl P. Dostál

zcela. otevřeně: „V oboru důjin je třeba ořezovat a
pálit“. Tím p P. Dostál doznal, že klerikálové chtájívzdělání a knihy pálita ořesovat tak, aby hov

konečným ofům klerikálů.est divno,že politickýkadet a mladistvý kan
didát poslanectví mohl s uvedených slov patera Do
stala vyvodit, že klerikálové chtějí snížit obecné vzdě
lání. Chtějí-liopravovat strannicky psané knihy chtějí-li

Broé:historickyčeské„dějin ve světlepravdy,kodjea ri ji tím přece j
snisovat vadělání. jh aké M

„ Nikoli čeští katolíci o a preparují české
dějiny, ale naopak činí tak denně příslušníci strany

„svobodomyslné. Zdašž na svých schůzích a v Časopi
sech podávají ve světle pravdy Jana Husa? Nikoli.
Nejemše ho nenásledují v jeho šlechetných stránkách,
ale ufinili = něho karrikatura moderního českého ra
dikále. A sdaš ti moderní paj vé následují Ko
menského v dobrém jeho počín Komenský byl
fibre por exoellence obhájcem konfessionální školy.aši političtí pseudoradikálové následují Komenského
Ranejvýš v nenávisti jeho proti církvi katolické.: U

. Komenskéhodá setato snad omalavitdo jisté míry tíe,
že přišelpolitickými událostmi, které vyvolala a za

lajehostrana,ovlasťamajetekašepakvinu

svého a vých nejěstí pval tehdy m latolíkům, souvěrec jeho Pare! Skála zo a

součníAkta í sou rtoroké jp i diplomatické zápisky ukasdfí mě, kdo vin
níkem. Původce českého ov , S nichě tmnosí
přišli o hlava za oslavují
podnes mnosí jako běloboraké močenaíky, ačkoli 0
mnobýchs nichna sákladěúčtůzachovalýchsdob
českéhopovstání s me základě soudníchspisů jest

rovali na obranu vlasti asvé strany akatolické, spro
nevěřili k sobeckým svým účelům. Pak-li se v tomto

světle ořezují a vují dějiny: pak to není dílemspátečnictví a fství, ale dfiemoevěty a historické

dě Tak se věc má v pravdé pane dr. Ladislaveo 1 je uš také největší, abychom na naše

české dějiny j brejlemi německýchprotestastských a historiků. Historicképravdy
se čeští klerikálové báti nemusí a nepadá na bedra
katolictví, pak-li chyb a třebe i sločinů a násili byl
se dopustil některý „také - katolík“, který nevyzná

val své srdcem, ale ponszepe že mu to vynášelo. Takových „také - katolíků“ máme podnes
více neš nazbyt.

Čeští klerikálové, biskupové i kněží, tedy mu

žové v tomto směru nejkompatent nejednouprohlásili, že nejsou pro anížení , Ovšem jsou
ale pro opravu školy. A že tato jest nezb to
dokasují výsledky Išisvobodomyslnostive škole. Anar
chismus, socialismus, zmahající se nevěra, nespolehli
vost čeledi, dělnictva, tovaryšů, nádenníků a občan
ských kruhů vůbec nutí knezbytné nápravě, koprarě
školy ve smyslu náboženském.

Óngka belgických liberálů „La Liberé“ (3voboda)přišel jiš také k rozumu © šádal tyto dmy, aby
v Belgii socialismem a anarchismem, prošralé bylo
opět vyučování náboženství ve všech školách zavedeno.
Pravil, še ten čas jiš minul, v němáse m
to bes náboženství také půjde, dne, še jiš bez nábo
ženství to nejde. A to se vidí také u más. Svobodo
myslní předáci a anci mnozí lají dítky své
též do škol klášterních, s čehož p nejlépe vidět,
že tu klerikální, ta konfesionální, tu náboženskou
školu za ne e hroznou nepovažují. A také
vrchní redaktor „Šípů“, který v sobotním čísle dal

od kreslířeKnjčíka, jehož bratr se živí řesáním sochsvatých aoltářů, karrikovat biskupa Brynyche, kato

lickékněse,učitele auit „ také n síra font“otříkající červen rý je sou
hlavnímšáakářeí Národních Listů, také tem svou
dcera ověřil škole klášterní a dal ji vadělat v klá
šterním ústavě pro vzdělání učitelek u sva'é Anny
v Praze. Je to tedy licoměrnost a nepoctivost, když
takový Ižisvobodomyslník na konfessionální školu před
lidem habuje a cám pak do ni své amobo dítky svých
příbuzných posýlé. .

Mnohem důsledačji a rozumějí ned-li mnohý

normy doktor neboreda ktor si tedy v pom
schůzi sešedivělý rolník, pan Frzdryok, dyžhned po řeči dr. Ladislava Dvo v Bosedě

královéhradecké pravil, še achralaje vstoupení českých
poslanců do antonomistické klerikální) většiny aprosil,
abytamvytrvalia pracovaliku blahučeskáhoná

pl Jakomoépoctivýa ení pravil,še mybové nechceme křivdit Němcům,šo 6© © mimi
chcemesnášet ažít © mimi v míra, současně včak
schválil, še j naši roshodně vystupojí proti
obstrukci Němců. Stane-li se jednou emír s Němci,
bude to největšímštěstím našeho národa, neboť tento
bude se moci věnovati jiné, plodaější práci. Stejné
odůrodněná byla žádost p. Frydrycha, aby česká

delegace ujala se českého rolnictva a sejména p! 20sasesovala ze rozšíření činnosti sněmu a zemědělské
rady a za komečnéupravení Labe, které kašdo
ročně vystoupením se svých ů rolnictvu ému
sa statisíce slatých škod způsobí. Z plna přesvědčení,

opiraje se o zkušenosťcelého věku, šádal řečník, a bymládež byla vychována v nábodenském
duchu jako dříve. Kdyš sám chodil do školy, byla
tato maličká, učitel měl jen nepatrnévzdělání, chodil
půl roku do preparandie a žádalo se na něm obyčejně,

abydoom uměl číst a Dachovenstro mělo tev lidu autoritu, lid na ně dal, byltě kněs v obci
mušem nejvadělanějším. Pan Frydrych přimlouval
se horlivě za to, aby mládež vyučována byla více
v náboženství a prosil poslance mladočeské, aby se
sasadili za zavedení náboženské konfesionální školy.

Po extempore pana dr. Ladislava Dvořáka
ovšem pobouřila tato řeč prostého rolníka přítomné
radikály, pokrokáře a namnoze i jinověrce, kteří ovšem
sami houševnatě konfesionálních škol se drží, ale
obrovská většina posluchačstva zůstala klidna. Když
odpůrci koafesionální školy dupali a sakřikovalí řeč.
níka, aby skončil a mlčel a se nechtějí nadvládu klo
rikálů, pokračovalklidněpaa Frydrych: „Já nejsem

to, aby klerikáloré ve škole vládli, ale aby nebyl
id bes náboženství. Kdo nevěří v Boha a nemá ná

boženství, je všeho schopen. Ta radikálové novu bou
řili, ale dobře jim odpovědělpan Frydrych: „Kašdé
vyznání má konfesionální školy, také my nemůšeme
býti bez ní. V nynější době nelse na čeládkuspole
hnout. Jak nestojí hospodář pořád u ní, tak nic ne
dělá. (To je pravda !)

©Předseda dr. Prokop Podlipský, kterého
přivedla řeč p. Frydrycha e dnpot a pokřik jeho od
půrců do rozpaků, pomohl si touto vytáčkou: „Paa
fečník učinil právě veliký rozdíl mezi nábošenstvím
a klerikalismem. Věc jest jasna. Strana svobodomy

Pan dr. Podlipský je špásovi „PŘ

užšíchvolbáchvPrase00 p Plane Bbeoklerikální straně upeal, jinde byli zvoleni volitel
mladočeští pouze pomocí strany klerikámní, a to

mocí 1yprodenou, ve Vídni jde strana ml
vatebými ěesk německými, ud P enl prv i, ým in č
strana mladočeskáje důsledně straně Easkala:
Vresolaci,kterounato pan Kupkaakterá
přijsteb la jednohlasně, není také ničeho protistraněarikální aprotože resolucínedělalpan Kupka,alo

| r: násje o wapr
Neprávem l jaimputocs Frydrychovi,

mtyslil,Se klerikalismchce nadrláda. Není to pravde.
Strana mliedočeská musí dnes tat s poměry,

jaké jsou, adnes jsou v Rakouska klerikálové nitolem ,

velemocným a mladočeská| utramap dbajíe vlastníhonesmí býti i nim. co « lomas ohledu 6aradikálníkřídloznátichce
neb nechce, to jest její věcí. Socialisté, odchovamcí

N. L.“ dosutí naše liberály, aby 00učily amora me>

dliti, pak-lí to něli.ijata unce sní: MNE
My ochromášdění ve ochůsi Klubu národní

strany svobodomyslné, dne 7. června v Králoté Hr.,
pr blašujeme:

. alujíce jší delegace české naAa dbDooradě říšské ovujeme jí |

$. Ohledně nařízení jasykových prokačejene,
še jemeje poze sapočáteční.p jovýchpráv národa našeho ažádáme důrazně delegaci
českou, aby i na dále úsílovně přičiňovala se o pro
vedení úplné rovnoprávnosti ve všech oborech veřej

ného šivobe8 stémí správyvšechinstancí ato vevšech orany
Při tom vyslovujeme politování, $e původní

vná záseda rovnoprávnosti oměmi naříseními vy
slovená prováděcími pokyny ministerstva 60 opouští
a něměině je se voboru tak svané vnitřní

řeči zákonem vodučná přednost před jesykom
českým .

Zároveň odeuzujemeco nejd 1 a ahlabo
m roshořčením počínánísi poslenců Jevice

ní radě říšské, o svým neslýchanýmchováním
projevují jedovatou zášť proti národu našemu, dáva
jíce tím na jevo, še se jim jedná jen o nadvládu zad
národemnaším a mikolivo spravedlnosta smír
mezi národy.

s. Stojíce na státoprávní půdě otátníko práva
zemí korany české považujeme říšekou radu jen am
faktický a dočasný sbor sákonodárný a proto jem
s tím obmezením vítáme utvoření se autonomistické
většiny na radě říšské, přejíce, si, aby soustavně a
účinné pracovala pro va © uwvézákonacst
království a historických celků.

4. Při úpravě nového rakousko-uberského vy
rovnání očekáváme, že zájmy mašeho rolnictva, prů.
myalnictva i obchodnictva bodou měrou vydatnou a
rásným způsobem obhájeny.OS

Politický přehled.

Něsnc! prohlásili na jním svém ojesdév Brně, kdevedi hlavní slovo Hormaan Braze,
renegát dr. Fux a Germándr. Grose,boj proti vládě
a jazykovým nařízením do krajnosti. Stejně ja
snad ještě několik tonů badoa proti vládě a
hůmhřímatv neděliv Chebunavěsobecnémsjesdu

oněmců, k němuš všecky německé obce a maje
v ách svolávají purkmistr Gachier. „Reicho
wehr“ posmívá se obstrukčním čmcům, kteří tvrdí,
že vláduamajoritusahnalimaútěk.Němcijemochro
mili parlameatární činnost, zavinili odročení hospo

a sociálních oprav, vyřísení rakousko-uher
ského vyrovnání, vyřísenípředloh © mouzi obyvatel
stva následkem pohrom živelních, i konečně
provedení zlepšení úřednických platě. To je amutný
výsledek činnosti Němců, jiché chování ani vládě ami
parlamentární většině neinponoje. Bouře Němců je
ránado vody apoškodínejvíceNěmce,vjichá čele
kráčí Jiří Schonerer, s prušáckou piklhaubos na hlavě
a s vlajícím práporem volezrády v race. Ve znamení

volesrády země bojovali Němcí. Sooialističtí dobrovol

níci, kteří 6e k úročícím Km přidali, také nepřidali vážnosti a epojenství nepo
silňuje, ale poškozuje. ÚtokNémců, sevřel jez řady
pravicea sesílil postavení vlády. Poi takovým pra
porem a s takovými spojenci masí býti kaádý boj
bez vyhldky,nehledě ani k tomu, še ho mevedou vši
ohniNěmci, nýbrž jenčást. Praský čišák a pamcéř
velezrády Němce nenadohneu a proto vedor křiku
vidět na nich sblíčenost.

.CÁODĚ„vals potěšenímnavědomíadresupazské
eněmovny,okteré so dohodlypravice astřední strana.

MBeelalisté koaali ajezd veVídal. Trvají na |
zavedení všeobecného rovného hlasovacího práva, místo
náboženstvímá ee veŠkoleučitiněkterésvětovéředi,
tedyunis patrnéněmčiněaasgiičině.Socialnídeme
kracie chce,aby židovětíproletář: k míse připojili (bo
hatí sidé vydrtají bestoho socialistické agitetery).
sociální demokraté souhlasí síces projevem socialistických
poslanců proti českému slátníme pr vu, ale projev prý
bylnešťastněatylisován,takžeČechovétohoprotisosia
listům vykořistíl: a nerozhodné lidi od sociální demokracie
odrrátili. V českých krajimacb prý jsou nyní sooielistichý
agitace stíšeny. Behr se Žatce pravil, že sociálním de6»
mokratům po českém práva nic neaí. Btejného n*bleda
je Adler a Daesynski. Dále se usnecli, soeialní demokraté
potírati 00 nejroshodněji křesťanské sociály.

V Macodenii saredeTareckonapřízí Bal
bareka některé opravy. Vilajety solaůský, monestyrský a
skopljský (Ueskůb) se opejí v jedan provineti, kterou

opravovati místodržitel s rossáhlajší právomocí.
vovšech vyznásí stanejie rovnoprávným a tím

se smenií třenice mezi Turky, Balhary, Mrby, Řeky,
Albánol « Kuoovlachy.

© uzavřenířecko tureckého míru
jednají pořéd ještě avropětí velvyslanci v Cabihradě | Oar

ikolků podporuje šádost Řecka, aby Tasroř vyblidění



Obecní zastupitelstvo královéhra
Boclkékonalo řádnouschůzi dne5.červnaodpo
odne zapředsednictvístarosty p dr. Ulricha. 1.
>aa reda Pilnáček referoval předevšímo obensení
piste městekého zvěrolékaře. Městská rada sestavila
jjekvalifikace ochazečů toto terno: p. Ludvík Ha
páček, p. Jos. Řehák a Jos Bouček. Pan Ha
páčekzvolen 14 hlasy, p. Boučekdostal Dhl, p.
tehák1 M.2. Porcešpitálskázadánapřidrabém
lasování 14 hlasy paní Terezii Kubíkové. 3. Do
Jávka hromosvodů a mříče na hromosvody
mdánaza OÓ1si..pana Vejtraboví s Karlína. 4.
) novém jízdním pre valocipodisty referoval
eda p. Jaroslav Červoný, Jisdnířád odélándle
sore pražského. Na přímlevu p. Vávry, Richtra a
Hanálaodročeno rozbodastí po vyslechnatí dobrozdání
dejšího cykřetického a sportovního klsba 5. Na to
nodal starosta p. dr. Ulrich uprára o postapu pří
ravnýchpracík zavedení pitné vody. Projekty
, dobrozdání vypracovali p. profesoří Slavík a
Tosyka. Ješženýr p. Schejbal prostadoval opětně
»rolelstuvěšnělého preť. Voayky apožádán ještě p.
nšenýr Zelený, aby projekt reriloval. Filtrorané
Jodyvlaboltémpoříčí je dosť a městské radě uloženo,
by zarodení pitné vody urychlila, 6. Zřízení šeloz
lých schodů u mostu ne nábřeží zadáno Úrmě Marky,
Šromorský a Šale. 7. Pak se rozbodovalo o návrzích
tde má vtáti novábedova c. k.pedagogia.Navržena
byla místa: a) v Pospíšilové třídě proti obecním
ikojám; b) upříštíhopražskéhomosta;c)ugarni
jomníhoarrestu;d) u generálnílonky,©)nábřežíu
Jepičáray.Pas ředitel Lebotický a prof. Berá
nek přimlouvali se vřele za místo u slopičárny. Pan
ředitelVávra aslavitel Weiahengot bájílinávrh
městské rady, postaviti pedagogium naproti nové ba
dově obecných a méšťanských škol v Pospíšilové třídě.
Místo toto v každém ohledu vyhovuje a starba se
tam provede nejméně o 30.000 sl. Jerněji. Dobata
ktaré se účastnili též p. prof. Srobode,diulíme-a p.
dr. Ulnch, nabyla ostřejšího ráze. Konečně prošel
návrh městské rady všemí hlasy proti drěma. 8. Za
provisorníhobájedbopo p. Mollerovipotvrzenp. Eliáš
9. Dán prineiptelní souhlas ku -zřízení měšťanské školy
pro chlapce v Hradci Králové. Otázka faktického
otevření této čkoly zůstávávšak nerozřešena. 10. Na
návrhpanarady Jaroslava Červeného usDeseno
ožádosti společenstva č. 2 a4. ponechatí vstaré
dívčí nebo chlapecké škole místností na zřízení ře
meslnícké tržnice, aš se dítky do nové školní badovy
přestěbají. Na návrh p. rady Červeného Bsneseno
dále dáti 600 zl. mimořádného příspěvku na rosmno
žení technologických sbírek v průmyslovem museu,
při němšzřízenyjeoa také praktické kursypro mistry.
11. Jelikož Spořitelna městská žádá splacení svá po
hledávky per 279.000 sl., která je pojištěna na mě
stském velkostatku, nenešeno peuíse ty oplatit a nové
sí vypůjčitne3a půlproc,uHypotečníbankykrá
lovetvíČeského,Půjčkatatoseumořísa29lota
těsto získá touto konversí dluha. 12. Nanávrh rady,
p. Jar. Červeného, rozhodantoo nábídcena po
Jštění povinného ručení obce. Obec badeplatit roční
premii6Osl. 67kr. při desetiletém pojištění.Stane-li
se někomu nehoda vison obce,zaplatí pojišťovnapo
otišenéma povinný obnos za obec. 15. Zavodlo se
natné řízení sa příčinou doplnění knih pozemkových.
Zadůvěrníkypřipřeloženíerármísilaicepodpivo
varema manábřeží,kterése bedekonatidne33.
če estanovení p. ředitel Zévre a Petříček.
ví révy diocésní. V Pánu sesnul: p
Emanuel Ferkl, děkan v Lomnici, + dneĎ. června
1897, p. Karel Škoda, archivář a regis'rator b.
konsistoře,+ dne8. června1897.—Uprázdněná
místa: Dobaličky, fars patron. hraběte Jana
Harracha od 1. června; Lomnice (u Jičína), fara
patron.. knížete Rohana, ed 6.červza b. r. — Na
odpočinek vstoupil: p. Jan Mackáček, farář v
Dohališkách.— Vyznamenání: p. Jos. Vašák,
farář v Bykání a pan Josef Matonóck, farář vo
Skále,obdrželiExpositoriam canoaicale.

Úmrtí. Dne 8.černa zemřela 10. června
pochován byl dást. p. Karel Škoda, archivář a
registrator b. Koaelstořa Byl to tichý a zbožný sluba
Páně,který pro, svoumílon vlídnouporahotášil s0
s všeobecných sympathlí. Heed po vysvěcení svém
jmenován byl vikaristou kathedrálního chrámu Páně;
pak působil v b. kanceláři jea protokolistou, a od
toku 1696 archivářem. Byli věrným synem svého ná
roda; rád podporovalpodniky vlastenecké | hunání;
svláštaí láska věnoval sdejší konferencí sv. Vincence,
Ba míš | sanósým odkazem, jak se dovídáme, pama
toval. Plícní neduh podlemil život jeho:v letech nej
lepších; studená raka smrti vytrbla jej s krobu ste
rých rodičů jebo. Odešel, abypřijal odměnucd Pána,

. a
dr. Bulc, dr. Benel, dr.
ctibodní alumnové a běezpro
Sef generální vikáť a kapli

tolní děkanvys.dp. De. Alois Frýdek s at
Rakov ozdobescu odsnaky neslo stří
sa mí kráčel stařičká matka s otcem,

„dlobhár-řada. příbuzenstva, kněží a , Báměstek

pal p. Waldek« členyobecuíhozaštupitela měslanstva, četné dámy a mnoho lidu. Zvěč
nělý vp. Škoda těšil se oblibě svláště chudého lidu,
jehoá býval přítelem a dobrodincem. Za městem byla
rakov paložens na pohřebsí vůz a dovezena na břbi
tov Pouchovský. Zvěčnělý kněz zůstane přátelámývády
vmilépaměti.Památkajehozástaneuvšech,kdo
Jejznalivpošebnání.R,i.p.!

Bohoslovcůmkrálovéhradeckýmna
nakládání venkovských kmihovem zaslali
dále: dp. Ant. Hrubý, ředitel bisk. knihtiskárny
v HradciKrál.2sl., dp.Dr.KarelTruxa,kaplan
v Chrudimi 2 sl., vp. J. Kaida, kaplan ve Cbvalko
vicích 1 si. 60 kr.. vp. Ant Adam, kaplan ve Dvoře
Králové $ sl., dp. Jam Dvořák, farář, v Oupici 1 al.,
vp. Karel Mensingr, kaplan tamtéš 1 sl., vp. Josef
Musil, kaplan tamtéš 1 sl., dp., Josef Brett, katecheta
tamtéš 1 al, vp. Josef Nováček, kaplan v Nových

1 sl. 60kr.,dp. Jan Kaaka,farářvOubisla
sl., vp. Fraat. Štěpánek, [kaplan v Hrochově
., dp.JosefKašpar,farář vRosicích1 zl.,

Pospíšil, kaplan ve Velké Jesenici 1 sl.,
Sekera, katecheta ústavu pro hluchoněmé

Král. kr., vp. Josef Svátek, kaplan
„ vp. Frazt. Kozel,kaplantamtéš

zl., vp. Jan Adamec, kaplan v Novém Hrádku 1 sl.,
vletp. Boh. Tolman, knihkupec v Hradci Král. 89%een
nýchknih,dp.Vojt.Kameš,farářvBohdančiuLodče,
cennékniby,vip.KarelKyselo,kooperatorvBystrém.

m dárcům upřimné, saplat Pán Bůh!“
©sobms. 8 naším městem rozloučil se právě

oubotitut státního návladnictví, pac J. Kóhbler, vy
pikající právník a milý společník, v královéhradeckéspolečnosti,aspadvšadykamzavítal,propřímoua
bodrou svoe povahu i sdravý humor oblíbený. Pan
substitat KOhler sastávol obžaloby v nejtěžšíchpro
oessích, které ovládal vždy do nejmenších podrob
ností. Plaidoyery jeho vymikaly břítkostí i bystrostí.
Paa subetitet KOhler odebral se na nové své pů
soblště do Prahy, kdež wu přeje královéhradecká spo
lečnost všeho zdaru.

Sňatek. SlečnaMařka Míickova s paa
professor Jan Zd. Matzner slaviti budou sňatek ovůj
v Č. Badájovicíchdae 15. června v hlavnímchrámu
Páné.

Manifestačníschůse obchodního po
moecalectva pořádána v neděli svatodaání v míst
postech spolku „Nerada“ navštívona byla od nedaleko
100účastníků.Doschůzedastavilisetéžřídětípo
slanci dr. Sláma a Formánek a perkmistrdr.
Ulrich. Průběh ochůzebyl celkem důstojnýa klidný,
sž teprve ku konci zastal ae jakýsi občan, stoupenec
to strany socialní demokratické, poslance Steinera,
jemuž učiněna jedním zřečníků výtka, še scelé řady
slibá, jež učinil obobod. pomoocnietra před volbami,
Bespinil s nich nic. Po několika přesvědčivých slovech

řítomných poslanců ušsk stichl. Sobůzi předsedal
imůnek, místopředsedoubyl Franc z Pardubic

a zapitovatelem Malina. Schůze svolána byla za
tou příčinoe, aby stanovena byla pracovní doba obch.
pomocnictvra ma 11 bod. denně. Dosud jest nuceno
toto pracorati 18 i více hodin. Pan Došek pro
mlevil o Školství, v němžvidí jedinou záchranoa ce
lého stavu. P-Herink mlavil o pojilťování a pouka
zoval na cizinu, která je vtom eméra mnohem dále
než Rakousko. Soekaup pojednal v delší řeči o or
ganisaci, které je hlavně obch. pomocnictvu nanejvýš
potřeba. Ka konci byla pak jednoblasně přijata ná
sledající resoluce: ©„Žádáme, aby oprara tivnosten
ského řáda bez odkladu byla projednána, Nebylolí
by možno oprava tu běbem prvního zasedání nové
říšské rady uzákoniti, pak budiž zvláštním zákonem
desní doba pracovní na 11 hod. denně stanovena.
Pro země koraay české doporučaje 99 by denuí doba
pracovní končila v 8 bod večer. Živnostenský řád
budiž dále v následujících směrech opraven resp. do
ploče. Badiž stanoveno zákonem, že kašdá v obcbodě
stále zaměstnaná osoba naleží ku obchod. pomocnictvu.
Výpovědaí lbůta stanovena badiž na 6 neděl mini
málné a nemůže býti ani soakromými amlonramií
asi gremislnímí stanovami zkrácena. V tomto směru
budiž i obchodní zákon eprareo a doplnén. Hromadám
pomocaickým poskytnuta budiž vétší volnost a prá
vomoc ku bájení stava pomocniokého vůbec a dotyč
ného společenstva zvlášto. Dále badiž hromadám těmto
přřknato právo tvořiti jedaotu hromad pomocnických.
Srolávání těchto hromad badiá přiřknuto tomu výboru
hromady. Celodenní nedělní klid stanoven badit pro
veškeré živnosti obchodní bez vyjímky. | Zvláštním
zákonem budiž chránéno obchodní pomoonictvo proti
takým vynuceným smivurám, v nichá se zavazuje, že
pepřestoupí z jednoho závodu do -drabého r tomtéž
odboru. Obchodní pomocnictvo dovolává 00 neodklad
ného vydání zákona, kterým by po spůsobe nemocen
ského a úrasového pojišťování pro případ staří a De
schopnosti ku práci pro veškeré třídy pracovní a sice
v tom poměru, aby stár, zaméstnavatel | zamástoaný
poměrně k účeli tomutu přispívali.

Štvanice vDolení Branné.
Nejd. paa biskep královéhradecký přijel na své vi
mtační cestě do Dolení Branné, která po svém
ponáměcní Hennoredorfem nasvána jest. Nyní bydlí
tam nejméné 29 rodin českých, mezi nimi | zámožní
čeští rolníci, k čemuž ovšem čeládku i v německých

1.20
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ZiYostoch svelkéčásti českoupřičístídiuáno. Vosadě

opět dvangelium též
káže se též česky.

Bároda bestobo vyrvané Dolení
český promíchanéosady přijel tedy

p, aby tam kázal a biřmoval Vstoupil
ovangeliom německy s pek česky.

dvacet pět minet německy. Po malém
začalpaki českymlaviti. Vkostelestal se

na chóru jedma „žabka“ ponuknuta dvěma
mužiza mí stojícími s neslušnoudrzostí drala se s

ostela. Jen klidu nejd. p. biskupe jest děkovati sa
to, že nenastal výstap jako v Žírci s pozadím kri
minálu, tato několik minut trvající řeč rozší
lila německé Henneradorfiány, kteří se jmenují k. p.
Kostial, nelídokonceTecherwitechke, tak, še
obecní sástupcové nepřišli ke stolu a še odjíšdějící
p. biskup od tři chlapců byl imeultován ma důkaz,
jakým leskem německá kultura v Doelní Bransé září.
O celé věci přináší „Trautenauer Zeiteng“ štvácký
dopis a hrozí odpadem od církve. Jestli by nějaký
nationální učitel od církve odpadl, nebude ho škoda,
ale on to neudělá, protože byl přišel o chléb a tajné
štvaní je lacinější. Ten pravý lid zůstane všsk, na
dále katolickým a bude se říditi pravidlem: „Co ne
chceš, aby ti jiné činili,nečiňani ty jim“. Jak pek,
abytak byl odp. biskup v Kalné den na to, kam jednu
německá vesnička patří, německy oni nepromlavil? A
proto za bídnou lež vyblašujeme, praví-li „Traute
pauer Zeitang, že v českém území mluví se v kostele
česky a v německém též česky. Dolnobranaským teu
tonům měla by Matice odpověditi zařízením českých
škol v Branné, Zálesní Lhotě (Hatendorfe) a jinde,
nebot. čistě německého území je v Krkonoších pra
málo a úřady měly by poučiti pány učitele, že ne
Jsva placení za štvaní.

Svato-Josefská jednota katol. ji
nochů a mužů na Slezském Předměstí

řádá v bostinci p. V. Matějčka v neděli dne 13.
Června 1897 k dobročinnému účelu divadelní předsta
vení: „Sedlák křivopřísešník.“ Obras se života národ
ního ve třech jednáních. Die L. Grabera přelošil E. Š.

Začátek v 8 bodin večer. Varapné: L místo »%kr,JLmísto30kr., kustání 10kr. Dětí přístupume
mají. Po divadle volná zábava.

Před běžné oznámení. VelectěnéP. Ty , poručníky 1pěstouny činíme pozorny na
Rolskosáhlé morálné úspěchy prvního sjezdu žen če
skoslovanských, na němá vysloveny směrodatné my
šlénky jimiš se vzdělání dívek v nejbližší budoucno
sti říditi bude, aby se jim zabezpečilo samostatné
nasíránív řešeníproblémůvšelidských—přede vším

však českých. Meziprostředky k dosašení těchto cílůvytkl sjezd na p mísťá zakládání pokračovacích
kursů dívčích, v nichž by děvčata školami měšťan
skými odchovaná, nalézala dalšího vzdělání, kte
musí býti kašdá dospívající dívka, aby v myšl 
vých a praktických proudech naší doby platnou spo
lupracovníci býti mohla. Takové přílešitosti dívčímu
dorostu poskytnouti uvašoval dámský odbor Národní
Jednoty Severočeské v Králové Dvoře n. L. spolu se
věsmi kozapetentními činiteli jiš roku lomského, vy

vav statuz i osnovy vacího kursu pro
vkysesídlemv KrálovéDvořen. L. Ičinítímto

běžné oznámení všem rodičům okolních míst,
jmenovitě měst v severovýchodních hách, jichž
dcery a chovanky letošním školním rokem opoaští
s prospěchem III. třídu školy měšťanské, ženaky je
se jim tuto péčí jmenovaného vlasteneckého spolku a

vostí královského věnného města Králové Dvora
p. L. nejlepší příležitost, kterak jmenovaným dívkám
sjednati poměrněnejsnáze nejvyšší míru vždělání pro
jejich příští povolání. Sdělujeme toliko, že kurs bude

W

vřen bude [ ročník a še v každé příčině vyhovovati
bude všem moderním požadavkům.

Bližší oznámí v čas, ještě před prásdnimamí
slavná městská rada v Králové Dvoře n.L až dojdou
od vysokých školních úřadů schválené osnovy se sta
tutem — spolu se všemi bnostmi. Místní odbor
Národní Jednoty Severočeské v Králové Dvoře n. L.
v měsíci květnu 1897.

Bitva u Králové Hradce. Řesko-tare
cká válka na sakročení velmocí ukončena, proto však
v Evropě přece nepanuje mír. Ve siředu večer strhla se
veliká bitva nedsleko Králové Hradce „u města Brna.“
V domku proti tomuto výletaíma hostinci bydlí dvě vý
mluvné dámy, které jsou zásednými odpůrkyněmi placení
dinše. Pan domácí je věsk satvrselý zpátečník a žádá

| jako nějský pen berní činžovní groš. Tato neshoda v sá
sadách národohospodařských přicstřuje se někdy v ostroa
krici, kde ani zakročení velmocí, t j. šen se sousedství
nepomůže. Ve středa večer, sč se snesl © oblsk chladivý
déšť, dostaly se obě válečné strany opět do sebe. Několik
konví stadené vody nebylo e to, rostrhnoati válečné
strany. Po sslvách s úst rozzuřených žen v podobě straš
ných medávek, zasáhla do boje hrubé střelba, před kterou
ubohý domácí pán musil ustoupiti. Na jeho hlavu, pres,
záda i obrněnou armaturu lítaly totiž malé ivelké hrnce,
které pak šetrný pém — bespochyby me účet dlužné
činše opatrod cobrel a s nimi vědy domů utekl se slovy:
„Uš mém sas jeden.“ Když zásoba střeliva pumovéha, t.
j hrneů rozzuřených žen došla, vzala a nich jedna se
kyra a ječele, hrosío tomaharkem po spůsoba indianekých

rárů Sapí čert s Dračí ještěrka: „Jáborozeskámi“
Před útokem tím eice dal se pem domácí vády na útěk,
ale pak se sastyděl sa sbabělost a zahnal Ječícíženy.
Hůte to dopadelo, když jedna s nich, nasbíravší v okolí
chalupy kameny, sačele nimi bombardovati nepřátelský

pomocným
oboremonbovelzekemneavítěsnástranapakv šílené
radostidelese na ublácenéoosté do tance. Přes noose
nepřátelské strany vyspaly apanuje mesi nimi opět ptí
měří. Pohoršlívéovšemjest, Še maléděti sprostétyto
výstapy a nadávky ©potdšením aledují. Kajemuční
mravůmládečeto arcif nepřispívá.

Naši farinati. Dne7. t m.konalasen
Hořičkách pouť, ješ bývá dostaveničkem nejširšíh



zvláštní
která

osti zlatémladeleruská

prováděl různé bravury medbaje s rad
jiných. Pojednou v nejprudším ní vyletěl s hou

ya s rozrašenou hlavou ledetí na semi.

bezvědomémp dopravenVondradoorgadra „ který vida naprostou besnaděj
ihned vaepatžití svátosůmi umírajících. Vyrušení, j
následkem toho mezi přítomnými nastalo, netrvalo
dlouho. Chasníci, chtíce dokásati že to dovedou lépe
nešlinešthstnýVondra,rvalisesrovmao místana
hoa , atato šla opět obvyklýmchodempří zvucích
hudby,mezi něď mísilse snedaleké věčehlas umí
ráčku. Zajímavo, že matka Vodrova, propoaštájíc syna
napouť,výslovnéhošádeja,abynaboepečkunechodil.
Alecorozumí novýmvýmošenostemtaková staré matka?

Eantčen u vetešníka. Dne9. t m. zatčen
byl avetešníka Balbiera sednický dělník J. Draho

koupil s Kochovicu Rae vokamžiku, kdynabísel ke konpi mokré prádlo. se zjistilo,

že i ukradl čné prádlo slušce Václavíkové mabělidle u Labe. oděj, který mímochodem řečeno je
znám jako práce 60štltící lenoch, dán byl do včsnní.

Ohbeň. Dne 4. t.m. o 1. hodině ramní vypakl
oheň ve stodole rolníka a hostinského J. Barty v Ho
řeních Dohalicích a v málo okamšicích rozšířil -se

ze "gupadníbudova astrávil je obě téměř do zákla
dů. koda páčí se ma2000zl, pojištění obnášíprotitomu pouze 300 ai. Příčina jest nesnáma.

Vybrožovalzaměsteávateli zabitým.
Dne 9. £. m. přistíčen byl dě'ník Jos. Pivniókaze Lboty
Bydšovské, saměstnaný ma stevbě obecných škol sdejších,
při sámyslném poškozování stavební následkem
čehoš byl s práce propaštěa. To dopálilo Pirnióhu tak,
že staviteli notaé vymadal a vyhrožoval mu © cihlou v
race zabitím. Následkem toho přivolán byl strášník,
probojícího již Pivničku sadršel pol pokárnou s odvedl
do vazby kr. soudu zdejšího.

kr

Zvěsti s východních Čech.
Z Velké Jesenice. Katolickývedělárací

spolek „Mír“ve Velké Jesenici konal měsíční ochůzí
v pondělí dne 7. června 1897 o půl 4. hod.odp.s ná

sledajícím programem: 1. O životě a s skéčinnosti Václava Koomáka, avil p. Karel
Skultéty. 2. Jakou sbraní potírá velký kapitál rol
níka a maloživnostníka, vysvětlil předseda p.Fraat.

Koi Budoucíschůzekonatise Ý dneT.ence. Naprogramuj řednáška: „Život a
sobení Fr. Pravdy“ VE ) přednesep. V.Ko
láč, učitel v Šestovicích.

Ze Studence u Jilemalee. Jedním
s nejpamátnějších dnů v naší obci, byl den 8. června
t, r. kdyk mám zavítal náš nejdůstoj. Vrchní Pastýř,
biskup Královéhradecký, udílet: svátost av. biřmování
a zároveň posvětiti Jednoty katol. jinochů a

mužů,jejž Arovalve p.vikar. sekretář afarářve Studenci p. Jan Kuhn, 00předseda spolku toho.

KA ven mranadn: Bl znaontáci a znajíji i . s je

a působení, Úžiliwajišpo dlouhoa rP by Jej mohli ně seoznati; proto se přiči
mili, by uvítání Jeho bylo co nejslavnější. Proto po

steveny Dnapokraji obce, na orární silnici od Horekvedoucí, kudy z DoleníKalné, Jeho Biskup. Milost

přijel, dva( (pyramidy, ješ mezi upojívěnec; ne níchpak umístnén nápis „ZdařBůh| Ód
silnice, na ku faře vedoucí, stála alavobráma
s nápisem: „Pochválenbuď Pán Ježíš Kristua“. Pří

jedu Jeho Biskup.Milosti, súčastnily se páni učiteové se školními dítkami, mládenci a penmy,
spolek vojen. vysloužilců, sborhasičský, k naší pak
veliké radosti též deputace, „šivnost. katol jednoty“

jilemnické s prom pak místní Jednota katol.jinochů a mušů, sa nimi pak bíle oděné družičky, ve
lebné duchovenstvo, zastupitelstvo obce zdejší se sta
rostou v čele, a potom velký zástap lidu. Rázem
půl osmé hodiny Jebo Biskupská Milost přijel. Při
příjezdu, uvítal Jej u pyramid, mejprve, místní farář
a sekretář p. Jan Kuhn, po ném patronátníkomisař
a správce velkostatku zdejšího p. Jos.Al
jménem obecního zastupitelstva, místní školní rady,
a všech občanů, starosta obce, p. Karel Tanchmen;

polen jménem sboru učitelakého, řidicí učitel p. Janolubec. Jménem spolku vojen. vysloušilců náměstek
volitelův p.Rudolf Ulor, jménem sboru hasičského.
velitel p. Kar.Karásek st., jménem šivnost. katol.
jilemnické senior spolku,a jménem Jednoty katol. ji
nochů a mužů p. Jos.Jech. Potom přistoupila ačka
V. třídy obecné školy An. Blašková, a uvítala Jej,
jménem školních dítek, načeš Mu podala krásnou

ci. Od pyramid, aš po farní budoru ntvořily,
školní dítky, mládenci a panaya lid špalír mezi
kterýmě Nejdůst. pan Biskup v průvodu kněšstva,
obecního zastupitelstva, pakvšech spolků, sa svuků
hudbya střelbys hm ubíral ae do farní ba
dovy. Mezi tím co Nejdust. Vrchní Pastýř, dlel ve

farní budově, utvořilyspolky špalír, ku hlavnímdveřím chráémo Deset jček, na bílýchstubách,

přineslo před í budova nový prapor, „Jedu tyI. jinochu a mušů“, kdešto ých deset dru
šiček, odebralo se do školy, aby přinealy, obnovený

popor školních dítek. Kdyš vyšlo kněšstvee Vrchním
ýřemnřed mí podovy a perle se ke kostelu,neseny obe p . Poobřadech alonšena

od Jeho Biskup. Milosti mše ov. Po « ia vy
o

evangeliu Kristovu, o věrosvěstech maších sv. la:
a Methoději kteří víru k nám přinesli, pak 6 pole
kovém praporu, takže věechea lid byl nad míru ve
lice dojat. Po měl av. následovalo avécení obou pra
porů. Kmotroa, praporu, Jednety katol. jimochů a
mužů, byla slečna Pavlína Taachmanová bývalá cho
vanke mateřské školy v Hradci Kráiové, která nejen
že stuhu darovala, ale také sama krásně vyšila. Tato
požádala Jeho Biskup. Milost, by ráčil prapor po

na kůrunavarhany,a školnídítkys lidemzpívalyros
ličné nábošné č. Mezi tím dostavili ne Ječná
tání Jeho Biskup. Milosti, ©k. okroní jtman p.
stažku vlotp. Jan Hakl. Že lid náš, se a

ASV. činnosta láska svéhomilovanéního Pastýře, bylo viděti při Jeho odchodu, neboť se
dostavily opět školní dítky, mládenci apanny, všecky
spolky dříve jmenovené, mímo jednotu jilemnickoa,

obecní zastupitelstvo, by se rosloučili se svým
milovaným biskapem. Učiněn opět špalír, od brány
ku faře vedoucí, až k pyramidám, a voláno mu „ať
žije! sláva“! SBohem milený Vrchní Pastýři náš!

avaost tato mevymisí nikdy se srdcí Ůůzdej
ších a budou se stále modliti, aby Bůh ráčil síliti a
dloubého sdraví popřítinašemu vroucně milovanému
Vrchnímu Pastýři našemu, a proto voláme: „Bože
na nebesích, síližnašeho Nejdůst. Vrchního Pastýře,
zachovej nám jej při sdraví a aíla, by mob! po mno
há a mnohá léta ku spáse oveček Jemu svěřených
působiti

EZNěmoché Rybné. (Sr. missie) Dno
vé od 206.května do 4. t r. byly pro farní
osada naší dny útěchy e radosti duchovní a sůstanou
nám dloaho v milé paměti. Konsliť zde v těch dnech
důst. O0. Redemptoristé = kolleje av. Kajetana v

Praze sv. misaie s obvyklou horlivostí, svižšaý m apožehnaným výsledkem. Přijaloť 1500 kajícníků sv.
svátosti. Učastenství bylo bned na počátku hojné a
rostlo Fašdým dnem zvláště při sv. přijímání jedno
tlivých stavů aj více o slavnosti k uctění Nej
světější Svátosti a slavnosti Marianské, jíš zároveň
ukončena májová pobošzost, dosáhlo pak kelminaat
ního bodu při slavnosti postavení a posvěcení miseij
níbokříše, takže se muselo kásáti venku předko

stelem. Účastenství při av. miseii bylo všeobecné ně
na výminky; a ty, kteří nepřijali sv. svá
tosti, byloby lze snadno na prstech spočítati. Pořá
dek byl při všech pobožnostech vzorný, zbožnost ne
líčené. Dne 4. června skončena slavným díkůčiněním
řekrásná slavnost tato, jež přinesejistě ovocemnobé.

jným pp. missionářům p. Kariu Nováčkoví, P.
Bernardinu
jedankráte: „TisícaréZeplaťPán BůhI“

EZHliaoka, Křestansko-katolický| soctální
vadělévací dělnický spolek „Svornost“ pod patronem
sv. Josetem v Hlinsku koná v meděli dme 20. měs.

června 1897. slavnost svěcaní spolkovéhoRepo Prepor posvětí Jeho Milost Nej nější Pás,pan Ed
vard Brynych,biskup králov . Matkou pra

ru jest J.J. Vilemína kněžna = Auersperku, rosená
Kačina Einských. Pořad slavnosti: 1. V předvečer
elavnostáv sobotu dme 19. června t. r. hudebzí do
staveníčho — na to přátelská bchůse v místnosti spol
kové. V neděli dne 20. června v dem slavnosti: 3. O
4. hod. réno budíček. 8. Vítání hostí. 4. O 9. bodině
seřadění spolků před spolkovou místností a

Jeho B. Milosti.6. Vyszvednatí prapor a průvoddochrámu Páně. 6. Slavnostní řeč J. B.Milosti. 7. Bvé
cení praporu. 8. Zatloukání hřebů. 9. Odevzdání pra
poru. 10. Mše svatá. 11. Odchod do spolkové míst
nosti a roschod. Odpoledne: 1. Společnýoběd. 2. O
3. hodině slavnostní svěcení sv. na hřbitově. Na

to pošebnání. 3. Průvod do sebrady pana BohumilaAdámka, spisovatele a měšťana v Hlinska,kdež bude
koncert. Vatupné, do komcertu za osobu 10 kr. 4. Ve

Při slavnosti účinkovati bade známá kapela pama J.
Vaška s Košinova. |

„JZ Dolní Kalné. Můli jsme 1. a 3. června

dlavné dny; zavítalt k nám náš milovaný Volepastýž
Stihla nás právě řed tím pohrome,ale příchod JetoMilosti potěšil. Úvítání bylo slavné: starosta s ně
kolika radními jel naproti v kočáře; banderisté bujaří
tvořili imposuntní průvod, spolky v Horní Kalné od

u brány před kostelem bylo uvítání od místního p.
faráře, pak sástupce patronátního úřadu, p. řídí
učitele, všech starostů a hodnostářů ostatních. Příchod
Jeho Milosti uvedl všecky v nadšení. A coš teprv,
když Jeho Milosť vystoupil ihned po příchodu na
kazatelnu. Ta možno ožiti slov Písma sv.: Zdaž ne
hořelo ardce naše, když otvíral nám Písma! Jeho M.

se stala pe sázraku naeycení. Když totiž Kristus Pán
sliboval. Nejsv. Svátost rouuměh zástupové a
řekli: Tvrdá jest řeč tato, kdožjí může rozuměti. a
Odešli.A Kristas Pán ptal se sv.apoštolů: Zdaš
i vy mne opustíte. Alav.Petr odpověděl:Paneko koma

demo slovaživota věčného máš. A za maynějších
podobně o náboženství mnozí říkají; Tvrdá jest

řeč tato, aodvracejí se od Kriste Pána, od víry. Je
to nyní jakoby dělil ce na dva ; jsou
nyní nové proudy. Ta kterou povolšů sd
spůsobila, je obrasem nových proudů, které
drývají av. víru. Ale kde hledati útěchy než a
Boba. Aproto ti lidé,kteří podrývajívíru, aberou
námnábodpnství,dopouštějíse hroznéhozločinu,ne

bichnovýchproudechje neroshódalů tóško víraDo ů o
zachovat, a protomusí býti každýkatolfkem rozhod.
ným!Rozh 60metímepostavítíkoKristujako
av. Petr, jské řehl: Ko koma půjdeme? Ty -slova ži
wote věčného máš! Nemmísrese dáti avésti, a přijde
knámoobe učenější a snad sebe olavnějšípověmes,
hesmimeha něho nic dáti. Takovýsvé řečínikdyne
dokáže, nepotvrdí jako potvrdil Kristne Pán. Ten

umřelza své učení apak vstal bvých,atím
potvadil,šejest Bohem.Celýmsrdcem obratme
ee koKristu Péna, Omnámdá útěchu vútrapích,

ak

ale kterakipětněnabhenone ve velkéj
myslí si, fe všecko si emí dovoliti, a tak
neodváší, by se proti toma ozval. (Osamáého
ee dotekl tím, še uvedli,kterak nešetříse cti
e jmenovitě mysí tiskem šíří pomlavy.
nesmí, ale tisknoat seto můše, se to takový pomla
vač trestán není. Důtklivé pak vybísel vznešený ka
matel, aby kašdý sařídil šivot ovůj dle božích přiká
sáší © uvedl otásku-sw.Petra:Col námza to

: věděl: Spám duše, pohoj avědemí, blahobyt vezdejší. Slova J.M. zůstavila v ardcíeh všech
dojem hluboký. Když zástapcové spolku se starost
všech obcí loačilí se pří odchodu s Jeho Milos
děkoval jemu za jeho otcovská slova, „která jira

EZNecbaufe. Jeon dá kteří hledají zálibuvtom,napíší-liněcodomovin.Jeoetaké u náslidé,
kteří lokál jí za apt „ A taková spiso
vatelská manie pojímá již delší doba některé pisálky
ve městě Nechanicích, kteří „klidné“ město Nechanice

včaopi shanobili. Podhořan s témi pi duŠovně iticky spřízněný sdělil svého časn o Ne
chanicích, ša bylo jiné věci sobě všímati,
„než rozesflati do uvěta šalostné zprávy a nmářky“.
„Nekalý pták, který do svého hnízda dělá“.S každou
takovoa správou o.

i

s zo Nechanicích vymaní ve jiné před
stary a jižénpojmy, ktaré v časopisechbyly široce ©
Nechanicích 3 A proto vážnější veřejnost
přichásí k úsudku, žepodobnípisálkové, ač stadorali
málo nebo nic, lépe by učinili,

dobných net. ADředendkyji poc vati,u nich p out! předsudky jich věku“, praví Mon
tesgnien — a chceme-li kněse chybně ouditi, ve

do rukou a čteme: „Strášna Cidlině“ a Osvěta
lida“. V těch posledních číslech byla správa o Štan
clovu pohřbu s Nechanic.. Jak se správa ta zakládá
ne pravdě, sudme. Vo „Stráži na Cidlině“ nedal du
chovní správcehodinka zasvonít Štanelovia v „Oovětě
lida“ dal zvoniti umíráčkem. Dalí si eba páni spi
sovatele málo sáležeti na důslednosti v prvých řádkách
a cofi teprv dále. Bezpochyby se jeden drahého styděl
atak ce pání nesešli. Věcmělase zcela jinak, neš
jekvámi. lfčena. Váš duchovní eprávec, jak jsem
slyšel, mohl by jiš za 7 let něco jihého napeati „o
bídném momoau“,kterýse pěstoje někdejinde, cdkud'
celé akce a řádky o duchovním vašem správci vanou.

Zyto správyjecaprot němunamířenyproto odtamtad,0. jiš několikráte o čest m která ami
novinách ani jinde pokoje nemá. Ozval se proto,
si nedáhanobitimísto,kde působía chce

tomu,aby mělpokojabyl ctěnten, kdo z Nechanic
v Nechenicích jest. .

"Cr-žnízprávy.
V Bradei Králové, dne 5. června 1807. 11b

Bl. 620 až 6.60, ito ul. 0.10 ná 6.40, jočěnon
sk 4-20 až 4-48. oves st. 3-80až 3.30, proso si 0.—
0-00, vikve el. 8'20 aš 650, hrách. sl ©.— aš 000.
čočkasl 00.00a4 —'+—jáhlyzi. 9— aš —0—,krepsl.
8-— až 21—, bremborů sl 230 aš 85 o
. V Králové Dvoře a L. dne 5. krětna 1807
pšenice O——,| što 8'10—6-830. ječmen ©— 0—0->,
oves 320—8640, hrách 8.—9-—, čočka 11-00—1800
vikov 6-70—7-89, jáhly ©-—16-60, kroapy 8——1i.—,
brombory 2-20—2-60, vejes (kopa) 1-10—1-30, máslo.
1.—— 1.04 tvaroh 18—14, maso hbověsí 64 kr., ma00
tel-cí 60 hr., maso vepřové 7%kr., zes> skopové60 kr.
Beno 8-50 B—, sláma 1-80—1:40.

Listárna redakce.
Do K3 8i. 5.60.

(Zasláno.) :

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbášskývyPraze.

Dílny: Bubna612. —Sklad Eliššine tř. M ©
Zasílám pcevinaýobnos za sochu Pansy.

Marie Lourdská s kterou jeem úplsě spokojen.
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Srdečnědíky l | 39úctou voškorou
(3110) | P. Fr. Bašlav,
Froboadorf,úne25. května1900| 'Arář.

p. MariazekéLázně. A...

(7 O8mšedarvt oěporatenéJakéo
úilisí prvého řádu MEAVroGapůNé 1 lh. zi. 186
v, láh. 00 kr., v demijona 1 (ee sl. 165 dedévé
Hi.F. SEIDEL v Praze, Vodičkovaui. 90.(hlavní

astoj kýčletýkohek7demijonata 8
IekáratěkévýstavěTSBe*Záuriky rahoů p



VÁCLAV ŠOLC,
-0 ně a otřibralk,

přisežný soudní znalec a odhadce
v Braáedi Králové

(bv.-Jónské náměstí čísle TT.

d ctěnému obecenstvu hojně záso
bený sklad klenotů, zlatých, stříbrných a
pravých ch granátových Šperků, stříbrné
stolní máčiní s nového a čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky I. jakosti; dále pendlové hodi
ay sbudíky růsnýchdrabů ce zárukou 1—
3 roků sa ceny levnější než všude jinde.

Polžeré shodí je úřodné zkovjeno a smojenoOn HryVANoa
Vše za levné ceny. (18)

| Staré dkvoatyse kupují avyměňují.

7Vy
KS A

Na zemlé jubilejní výstavě v Praze s891.: Zlatá medalie;
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu +895
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na 

ako-prů a národopisné výstavě v Hradci Králové
1 Nejvyšší vyzaemenání: Zlatá medelie s kurunou Na
N výstavě ovaneké v 1895. 1. cena.

Čestný diplem N. V.

"Ar p
KL MG INU

THradci Králové

FBialnísklady: ve Vídní,HI
9tosics 31. v Brně,

ulice č. T.

doperoučí českému hudeb
míma obecenstva svá nejlépe

osvědčená

plane nina aharmonie
evropskéaamerickésousíavy
všech rozměrů v cenách, pří
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostíavyrovnanéuhla
sené 1 vydatné zvoěnosti,

neobyčejně lorných. SME

Oářnasplátkyza výhodnýchpoyinek.

Obráskové cemníky ma pošádání zdarma a franko
Zárekapětileté. Vývezde všechzemí. 9

i Politické drošstvo tiskové
v Hradci Králové

Obrázky ze smíšené osady

katolickému lidu na osadách smíšených
napsal

i František Mimra. ;
ŠÍV rouše zábavných obrásků ze skutečného ši
jvota katolického Hda v osadách nábožensky R
Šjemíšených líčí spisovatel a jasnými důkasy [

ádé záhubnostsmíšených sňatků A
Stran 168, 80. Cana 43 kr.

ohjedné imá Politické družstvo tiskové (
'(- T akárnav hradciKrálové.

akouské přírodní víno
ve sklepích remiičné ročníky bílé

červené. Doporučají "velmi dobré Bleté

..
stolní víme (bílé)litr za 38 kr.; sasílá
se pouze ed půl hektolitrů výše —

O

Dovozné za půl bektolitru odtud až do Hrad.
: Králové obnáší 126 sl.

JOSEF MRÁZ,r*6.2r
9 jitel vinných

sklepů a vinic v Madersderfa am Kamp,
Dolní Rakousy, dráha císaře Františka Jo

sele. Zamá přírodnívísaručí sdejšídňst.
pan fart? J. Plthan. (80)

|

VPRAZE, ma Vúolavském nám. čísle 8%,
v nysolidnějším provedení nabísí

závěsy do oken
závěsy ovilinkové,
závésy damaškové,
závěsy dřívkově,
závěsy prkénkové.

V 7 VALID NÝ LU

K jarnímu a stavebnímu období
doporučuje relecičnému obocenetvu svůj hojně zásobený

tovýcha beto chher?
: veškeré druhy dlažic, kryoloh ploten na

bní zdě, komíny a piliře, žlaby do ohlévů
a koniren, žlábky k odvádění vod,polní můst
ky a podzemní kanály, kruhové i vejčité, roury

ýoh rozměrů, sohody, skruše pro studně,
venýře, sochy, pomníky, obruby kol hrobů a
chodníků jekož i jiných ale nouvedenýcha do tohoto
oberu spadajících předmětů mém stále v hojné zásobě a

výběru na .kladé.
Dálesi dorotujiuposornitina vývoz Štěvku pro silnice,

šutřiku a pisku.
Na požádání zašlu cenníky, jakož i rocpočty zdarma.

Josef Dršata,
mistr sednioký, majitel a vyrábitel oemente

vých a betonových výrobků 4v Poděbradech.

| Pokařské povo
na topení hnědým uhlím

vyrábí (64)
továrna ma struje a slévárna železa

Josefa Horáka
v Leomnoajceínad Popolkou.

DĚ DE DB5 C. O..

pro pány Ba obleky

moderní barv .

* líhorané ine

| totr zl. 3-30.a úplný oblek 3 m

zl 990.
Vzorek této látky, ja

kož i bobatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, jen zaračené

vukně
vlněné

za GB kr. | jakostia vmírnýchce.
prodává k úahlédnotí énkoza.

KarelŠvanda, J Poratčea závod
v Boreovnici Ed skočila

na Moravě. (75)

oOOOOOGOOOGOOGOO

Nákrčníky a zástěryemo 0
Ant. Chaloupsoký,

Mech.toy.výr.zákrěníkůazástěr
Semily (Čechy).

Jarní novotiny. Prode
« ovelkém i malém.)

Ráže a květiny.
Růžové stromky od 36—40

- kr. Nízké simní šlechténce
10 až 20 kr. Cemy pelar
gonie, fuchsie, colensy be

nie 6—10 kr. za kus.
plnokvětonosné

100 k. 2—6 gl. Macešky,
pomněnky, sedmikrásy s

upaty se 2 sl. 100 k.
Kobercové rostliny všechbarev1až £sl.za100k.

Bealičné květiny kas 20
až 30 kr. má na prodejZámockázahrada v Lib

líně. hy. 76
Přírodní moravská hořká voda

ŠARATICA 6
účinkujepříjemnějia jistěji
než všechny jiné hořké vody.

Užívá 20 jí sprospěchem protizácpě, špatnémutrávení zlaté
šíle, áloutence, přívalu krve
k. mozku a plícím, protituč
nosti a ženským chorobám.
Návod o užívání na láhvi. Na
prodej vevšechlékárnách,dro

triíchsobch. min. vodami,
ližší zprávy podává maj. zří.

diaMUDrFr.Veselý vBrně

Ni
PV Z'*

OTO

jsou korkové voskované

. KOBERCE
V nejlepší jakosti máJedině na skladě

V. J. ŠPALEK
WHradoi Králové. (2

Ů Kočáry
nejnovější soastavy, práce solidní,

ceny levné doporaočeje

kočárník

v Hradol Králové. |
braou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní
broasovou medalií, v Hradci Králové nej

© s korunou. 76 |

Čeněk Buben, i
há na výstavách: V Jaroměři stří

vyznamenání ený diplom s právem

=

= Jenza 2 kr.
korespondenční lístek a obdržíte 10:zdarma a franko

nejnovější cenník firmy

A F. KLAUS,

Lázeňskémísto Petrkov
blíže Německého Brodu.

Lázněaklimatickáléčebnístanice
v romantické krajině východních Čech poskytuje
i rozkošný letní pobyt. Lázeňská budova dle časo

vých zbušeností a rady pánů lékařů zařízena

Lázně parní
opatřeny velmi praktickým sařísením sprchovým

dobře zařízené lázně vanové.

Láčení mlířem a žinčicí s vlastního hospodářství.

Vkneně a pohodlnězařízené byty a dobrá ro
ace v lázeňském domě. 2 

Petrkosské lázně těší se vším právem od více"
než +00 let jak pro výtečnou léčivost svého mine
rálacho zřídle, tak i pro půvabaou polohu svou
nejchraloější pověstí.

O hojnou přízeň P. T. obecenstva prosí

VILÉM DELLERT, majitellázní.

68p*> Hlavní salsona od 16. května do
koncezáří."Ig

Seátéspojení sc. k. u, telegrafafstanici v král.
měaí Nčar Becdě. 107



„EBvacčte ,žádati vzory běžných
WaF“KOBERCŮ"BS

u rmy: (86)KAREL HERINK, |
v Praze, Malá Karlova ul. č. 147-1., v „Červe

ném domě.

Naznačení jakosti žádouone. Ceny tovární.

Zelezneé
mříže, oltna, okenice, dvéře, vrata, ploty

WW-Železné "UN
konstrukce, vazby a mosty nejlevněji provádí

A. BRainberga,
volkodíina zámečnická v Pardubicich.
96 Rozpočty a cenníky sdarma a fraako.

| Vodovody
M"samočinné u0bpro jekýlokvpohon

(> čerpadlafy
všech druhů, též veškeré opravy těchže.

Samočinná napajedla.
Lázně, koupelny, klosety,'

| A. Rainberga,
j prvníkonces. závod pro stavbu plyne-a vodevedu |

v Pardubicích.

a ©

99" Zahájení
9. květnem!

3 NDTOĎÍY
ze žuly, oyemitu,mramoru
a pískovce má na skladě
v hojném výběru v kašdé

osně 81

kamenícký závod

JANA HOLUBA

na Smíchově,=
v Tylevé ulici čís. 599.

2a „Knížecí“u plynárny.

Rodinné hrobky provádí
dle vlastvích neb daných
návrhů. Opravy hrobek a
náhrobků vykonává rychle

a dokonale.
Vsorník saěluntrano

A. RAINBERGA,
prení kone.sávod pro stavdu hromosvodů

V PARDUBICÍCH.

Bospočty a omníky sdarma a franhke.

30600660600G00000960006£

AWeřmánkovýkvět
čerstvýbes šťopek i dobře sušený,k ka

šdém Romožstvíga cenymejryěší (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

do potřebuje
vooU

pro města,obce asoukromédomy.

všeho druhu na ruční, parní, vodnía žentourový pohyb.
Lázně a klesety

| pro veřejné ústavy, školy, nemocnice asoukromé do
my, dle mejnovéjšího systému, ktesé nesepáchají

trkače,
které do libovolné výškys vzdálenostisamočinnévodu

vystřikují.
- Samočinné napáječky

železné, fité, emailované neb z kamesing vylévané,
poslední nápadně levné.

na
patent. a nejosvědčenéjší, která nezamrzají.

Wétrné motory
bouřivadorné úplně z ocele a čelezt.

Toplovzdučné motory

pre villy, cihelny, velká„Pospodářetví a zabradysta

JAROMÍR GROSS,
hydrotechnický, stavební a instalační ústav

Y Litoměřicích.
a cenaíky na pošádka(

arma.
Znaleczot radu,v

M dd -G P ON,-KNON-4 A . -=| KVA ZAZ %
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"W šem, kdož při úmrtí a pohřbu našeho vřele „milovaného syma důstojného pana

P. KARLAŠKODU,
8 námi bolesť naši sdíleli, jakož i těm, kdož drahého v Pána zesnulého v dlouhé nemoci jeho navště
vovali, těšili a jej, když vůlí Boží na věčnost povolán byl, k lehkému odpočinku-doprovodili a za
spásu jeho duše se pomodlili vzdáváme srdečné díky a pronášíme vroucí

Zaplať Pán Bůh!
Zvláště děkujeme Jeho Biskupské Milosti, nejdůstojnějšímu Pánu Edvardu Janu Brynychoví za

všechnu přízeň a lásku, již mnohonásobným spůsobem v Pánu zesnulému projevoval, — Jeho Milosti,
vysoce důstojnému panu apošt. protonotáři, bis. gen. vikáři a kapitolnímu děkanu Mons. Th. Dru. Al.
Frýdkovi za dobrotivé vykonání všech obřadů pohřebních a sloužení slavné pontif, mše sv. zádušní. —
vys. důst. panu kanovníku a městskému děkanu Matěji Musilovi zvláště za poslední posilu, již v Pánu
zesnulému přinesl, zaopatřiv jej svátostmi umírajících, — vys. důst. panu pap. praelatu, kanovníku
strážci a řiditeli kanceláře bisk, konsistoře Mons. Fr. Hampleví, jakož 1 vysoce důst. pánům kanovní
kům Th. Dru. Antonínu Bryohtovi a Antonínu Pogerthovi, dále velenčenému sboru professorů theologie
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Paulee 8 vysoce důst. panem kanovníkem a kons. radou Th. Drem. Janem Soukupemv čele, — vys. důst. bis. St:
B kons. radovi a sekretáři b. kanceláře panu Fr. Kernerovia důstojným pánům členům bisk. kons. kan- ba
sw celáře zvláště za oběť mše sv., již v den pohřbu za v Pánu zesnulého spoludruha dobrotivě sloažili, Ň B
C — důst. pp. městským kaplanům, — dále veškerému veledůstojnému duchovenstvu jak městskému SL

s tak i venkovskému, veled. duchovní správě na Pouchově, ctihodným pp. bohoslovcům, — dále vele- Ne
DM váženému panu náměstku purkmistra Vilému Waldekovi, velectěným správám obecné dívčí školy a ho
sla) ústavu hluchoněmých za účastenství na pohřbu, ct. p. řiditeli kůru Janu Wunševí, ctihodným šedým 5
6 sestrám sv. Františka k obsluze nemocných = okr. nemocnice, — konečně všem účastníkům pohřbua bo
kal kdož jakoukoliv službu nám prokázali. S00
n Báh račiž býti všem hojným odplatitolem - (119) P
2 V HRADCIKRÁLOVÉ,dne 10. června1897.—* o ké
A) Karel Škoda, Anne Škodová, 2:
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Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor František Štábi. — Tiskem bisk. tisk. v Hradci Králové.



Rozhledy.
Dee 16.června.

Když naší spsluoběkné některého protestant
ského vyznání konají schůzi, když odbývají oká
zalá shromáždění, kdyš zakládají spolky, kdyš
sarážejí časopisy, když budejí chrámy Páně, kdyš
s podporouzemskou £ j. katolickou zřísují své

nské školy, ta každý z nás katolíků studně
ustoupí jim již z daleka z cesty, aby spoluobča
nům protestantských vyznáníani stín katolické
nepřízně v uvedená počlnání nepadl.

Když pak židé okázale svátky a slavnosti
své víry slaví, kdyš ai své modliteboy zřísují,
když ové konfesionelní úkoly jasykem německým
v českých městech vydržují, kdyžsi odbory svých

zájmov židovských spolků zakládají, když i
čistě vské listy sl zřísují, tu nikdo z křesta
nů jim v tom všem té nejmenší překážky ne
činí, nikdo jim v těchto jejich suahách nebrání.

A proč nikdo z katolíků spoluobčanům vy
zmásí protestantských a proč nikdo se křestanů
tidám výše uvedenáaz náboženského (o0b
chodě nemluvíme) přesvědčení rychásející konání
pezaslívá?

Proto,žejekaždýslušnýa rozumnýmažmá
sa oprávněná, za spravedlivá; proto že se to po
kládá sa vymošenost doby a osvobození rozvmu
Hdakébo, aby kašdý své vědčení, svou víru,
své city mejentiše mil ale aby je mohltaké
svobodně vyznávati.

Skandály, sa kříky, když katolíci, ohromuá a
ostatní poblcující většina národa, chtějí oalaviti pa
mátka některého světce své víry; když sestoupí
se ve spolek, na který u jinověrců nežebrají; když
staví sí movóchrámy, kaple, když zaráží katoli
ckým dechem prodchnoté noviny, časopisy!

Co srobodně mohvu vykonávati nepatrné ná
božecské memžiny, C0 se má za práťo a sprave

Aadánou ko a ček Hu to A katolíků najako a sločin, dokoncej
skůdnictví! Proč? ' jako

Protože většina katolíků šlape si po vlast
ním rosumu, protože většina katolíků neposoruje,
kdo ji táhá za nos, aby se posmívala sama sobě,
aby si sama vlastní víra zlchčovala, aby so sama —

rapila.

FEUILLETON.
Genialní člověk.

Heřman Tůirk praví: Genialnost jest láska,
t. j. láska k lidem, k dobru a krásnu, k přírodě,
k pravdě, k Bohu. Ž takovéto lásky vyplývá též
silná nenávist k špatnosti a sprosťáctví| Genius
miluje ideál a oskliví si sprostotu, povznáší se nad
všednost.

V tomto smyslu jest dnes arcit mála lidí
„genialních, ač mnoho se jich za geniální považuje.
Nynější moderní »geniové« se pokládají za bytostí
nadlidské, kleří myslí, že nemají žádných mrav
ních povinností. Stanovisko toto jest stejač směšné
jek hrozné; jest to jediná Glosofie, kterou by snad
kannibelové pochopiti mohli. Teď máme mnoho
mladých panáčků, kteří se domnívají býti Velikání
Velikánoviči, kteří vše s vysoka posuzují, kterým
se zdá býti všecko nedokonalé, malicherné, směšné
a špatné, kteří všecko v posméch a kal uvádějí.
Lidé tito nesmírně se těší, mohouli někomu něco
špatného vyčísti, lidé tito ojedinělé případy rádi
zvšeobechují zejména, pak Ji se jich dopustili od
půrci jejich abrklých nábledů. Zelení mladíci, kteří
pácbají nesmyslnoébásně, moderní sopravye a kar
rikatury, považují 0e za neomylné, obdivují se
navzájem a trhají s dábelskou roskoší muže v poc
tivé národní práci sešedivělé. Za to pro každý
střeštěný čin svých stoupenců mají omluvu pří
sahajíce ua Lombrósa, jenž dovozuje, le každý
péše zločiny jen ve stavu duševně nepříčetném.
Avšak jedním dechem dokazují opět titéž lidé, že

vypadá ovšem trochu divně. Genialni umělec vidí
se zobrazena v milovaném -předmětu; střízlivý,

To, aby přestalo, jest nejvyšší čas. Když
protestanté a když židé nznávají za potřeba, za
právo a za apravedlivost, aby náboženství jejich
všechen jejích život pronikalo, proč to nesmějí
žádati katolíci? Ta maně připadne každému soud
nému maži myšlénka: snad někomu na tom ne
sáleží, aby katolická většina českého lidu byla
od svých chrámů odháněsa, aby byla od svých
vůdců odtrhována?

Jak to přijde, že celý katolický národ nemá
vyznávati a sledovati to, ©o vyznávají a sledují
jeho jinověrné zlomečky? Kde je tady rosam,
když zejména tak zvaná intelligence o tom nechce
přemýšleti?

Avšak přítomná právědoba přisáší votázce
této předzvěst obratu. sjezd katolíků die
cese budějovické v Táboře překvapil, když celá
ředa vynikajících mužů nábošenství katolického
postavila se jako jeden muž ke svéma vrchnímu
pastýři. A v těchto dnech vyšlé provolání ke aje
zdu katolíků ve Hradci Králové spůsobilo po co
lých Čechách na jednu straně radostné vzrušenía
na druhé straně zlobné „zděšení“.

To jisté kruby u más nečekaly, že by se
celý předních mušů v diecesi králové
kradecké skopil jako mohutná hradba kolem zá
jmů, kolem vážnosti a kolem velkoleposti své víry,
kolem svého náboženství! 

Celé řadě mužů, kteří provolání ke ajezdu
katolíků v Hradci Králové podepeali, činí několik
novinářských mal předhůzky, prý to činili.
Jednoduše proto, poněvudě nemají za po

tžebné apravovati se přáními škůdců u nepřátel
českého národa — —

Podpisy na provolání ke hradeckémua sjezda
jsou velkolepým bleskem v dusné poměry, které
Beza přítomných dnů nad českým lidem proatírají.
A bylo by jich bývalo jistě jednou tolik, kdyby
tak mnohý vynikající muž tašil, že ten a tea —
podepíše. Dyl by ochotně podepsal také!

Jenom se nebojmea přátelsky zabachejme
ma srdce téch nějvětších „nepřátel Říma“ u nása
když trpělivé přeslechneme frázovitě břmotnou
předehru, tak se dočkáme dojemného doznání,
vždyť já jsem katolík!

Ano i ti největší naší bouřilové jsou upřím
mýmikatoliky, kteři pouze následkem dnes již po

obmezený človék okouká jen nějaký předmět a
myslí, že jej nápodobí, načrtá-li několik zev
nějších známek, které mu padají do očí. Reali
stické romány, činohry, obrazy a sochy, které jsou
teď v modě, jsou toho dokladem. Vidíme na' nich
všední střízlivosť, úplný nedostatek uměleckého
citu. Při vší snaze, býti přirozenými, bývají tako
víto umělcivelicenepřirozenymi. Za to mužoprav
dově geniální, který pochopuje přírodu v její úmy
slech, vytvořuje pod její vlivem též kus přírody.
Geniální člověk jest vády původní a přirozený
právé proto, že pouze nenapodobuje, ale že pod
vlivem a dojmem předmětů, ze svého nejvlastněj
šího nitra přirozené sám tvoří. Páni' realisté se
v tomto obrázku ovšem nepoznávají, jako ješitná
žena v pochybném stáří pozorujíc svou fot. grafii
s nedůtklivostí a ustrnutím se táže: »To mám
býti já ?«

Ráni realisté ve své estetické obmezenosti
zaměňují štřeštěné nápady s geniálními duševními
blesky a kolísají mezi mystikou e — hnojem.

Mnohým lidem líbí se však takové chorobné
výtvory. Zjev tento se dá vysvětliti. Každý prů
měrný člověk jest směsí genialnosti s obmezenosti.
Jako dobré a božské bývá v nás uspokojeno ve
všem dokonalém, krásném a vznešeném, tek do
týká se nás také všecko sprosté, ošklivé, nízké a
zvrácené, Jest na př. známou skutečností, že velká

náslodkom jistého druhu duševní nákazy. Není
proto divu, že hlásání obmezené sobeckosti padá
často na půdu úrodnou, že semeno vaklíčí, vzroste

Pozorujmejen. dnešní divadelní obecenstvo,

míjející, obnošené a směšné mody „mluvili jenom“
proti náboženství a víře, jímit jsou však veskrze
tak proniklí, že i pomoc a přispění Boží v duchu
vzývají v tom okamžiku, když se ujímají slova,
aby sasr proti sobě t. j. proti vlastním nábožen
ským titám tézvemo to — žvanili.

Jaký dass duch v zemích českých panuje,
to velive dobře postihli chytráci v Praze kteří
mají niky „mladočeského“ hnutí v rukou. Co ti
právě činí? Vyzývají právě své stoupence na ze
mích českých k zaražení a zastavení všech osob
ních svárů druhu jakéhokoliv — —

Ano, tak jest to dobře, když konečné rozum
začíná vítězit a když zcela rozumně káže to, čeho
jest českému lidu nejvíce zapotřebí. A to jest Jáska,
neboť láska plodí nadějí ata rodí jednotnou víru,
kteráž jediná může afloa svou pomoci dnes tam,
kde pomoci třeba.

A třebas že ještě mnohý rozpamatoral se
rozhodně dnes prohlásiti, já jsem katolík, tak ve
skutečnosti v duchu svém již jest mezi námi.

Kan pak daešní rach v řadách nábožansky smýšlejícícíh mužů z dosavádního stanoviska
obranného vstoupil na stanovisko výbojné,
tu v krátkosti bychom -viděli, jak se prou astrkají
Ožerdě nenoncí „nebesa“ ti největší dnešní svo
bodomyslníci — —

Avšak dnes není žádného vyboje potřebí,
poněvadž doba sama učí a ukazuje, kde se nachásí
pro lid český bezpečuá cesta v před. Proto lze
očekávati, že v krátkém času nastane po Čechách
všeobecné posuání, že svobodomyslné fráze byly
poaze pomíjejícími šibolety, které pokrok českého
národa — sdržely, poškodily.

Jistá část naší národní společnosti chystá a
strojí hlučnou oslavu výročního dame upálení m.
Jana Husa. Při příležitosti té není od míste, když
vyslovíme přání, aby se s památkou tohoto muže
konečně u nás Šetrněji nakládalo, než-li se činí
doposud.

Odkud se český lid o významu muže toho
poučaje?

Hus má zrovna ten smutný osud jako Ko
menský, že totiž vlastní jeho národ doposud po
strádá důkladného vypsání jeho života a jeho snah.

Proto odporučujeme pánům, kteří tak rádi
Husem se obírají, aby si o něm z Palackého dějin

Jak působí na massu často odvar sprostého života
z jeviště. Radují se tajné nad tím, když jednající
osoby na jevišti nemyslí a nejednají vznešeněji,
než-li oni sami.

K dočasnému úspěchu naturalistické školy
přispívají však též neupřímnosť a vliv mody. Ne
upřímnost působí nesmírně proto, jehkož četní
lidé, jichž vzdělání jest menší než li jejich příjem,
myslí, že se povznášejí na vyšší duševní úroveň,
pak-li nepochopitelné obdivují a se tváří, že tomu
rozumějííK tomu přichází vliv mody. Naturalismus
jest literarní modou časovou, zrovna tak sevšed
nělou, jako krinolina, balounové rukávce a límce
uši přesahující a jiné výtvory zdivočilé krejčovské
fantasie. Každá rozumná žena vidí, že je tocohy.
zdné, avšak odváží se vzdorovati zákonům mody?
Na poli Jiterárním panuje zjev podobný. Moohým
neschází poznání, že proudy časové jsou smutné
a zvrácené; avšak scbází jim odvaha, aby proti
nim vystoupili. Čteme a slyšíme, že idealismus
jest starý cop, který třeba uříznouti. A tu se mnozí

bojí, že budou pokládáni za zpátečníky,pa senebudou obdivovati nervy rozrušujícím, střeštěným
výronům a výkonům mladých postů a také —
politiků. Chválí tak proti vlastnímu lepšímu pře
svědčení falešné genie.

Těchto má doba přítomná přebytek. Poro
zumění pro pravé genie hrozí se jí ztratit. Svět
se stal zachmuřelým a střízlivýro, málo kdo dovede
se oadchnout pro ideály. Na otázku, co jest ge
nius, odpověděl by teď mnohý mladík asi: »Schop
noaf, v krátkém čase nadělati si jméníl« Dnes se
honí skoro každý po mamonu a takovou definici
pochopí massy lidu ještě nejspíše.



národačeskéhovV.dilupříslušnéasta'ípřeštli,
a aby je případně také ve svých časopisech

uveřejnili

Přijdou zajisté k velecennému pro měposnatku, neboť každý z nich uvidí, že vlastně do
posud Husovu památku zneuctíval, když ji ušíval
se malicherný prostředek — demonstrativní. A

ti komu? Proti sobě a proti své vlastní nedo
kavosti. Hus představuje v dějinách českých jednu

nejvýznačnější historickou postavu. Avšak tato
postava, tato representace své doby nouváděla
německé mistry a v Německu učené duchovní
do Čech, ale oma je odtud v celých tisících hnala
sa hranice. Rozumíme? Hnus představuje v dě
Jinách českých především odpůrce politiky ně
meckých knížat, jiš tito od věků oproti zemím
českým až do dnes provozují. A jak mají dnešní

ko politikové na Husa po „ to již před 50napsal Havlíček:
»— — neupíráme německé kultuře tu čest,

že osvítila naše národní snaženíjmenovitě,když
našeho osvíceného a asvobodomysšlného krajena
Jana Husa spálili, bylo tím plamenem naše ná
rodní snažení velice osvíceno, tak velice, že mohl

B bratr Žižkavelikou armádu svaté německépo tmě přes hranice vyhnati a tím své ná
rodní snažení objeviti“ —

A když již proti domněnkám o Husovi mlu
víme, tedy máme práro vysloviti proti ním také
domněnkou. Kdyby byli Němci Husa neepálili a on
se vrátil do vlasti, snad byl bysi tak vedl,že by
mu nynější jeho ctitelé memohli přijíti ma dost
potupné jméno.

Nestavíme se nikterakproti uctívání vla
stenecké činnosti Husovy, ale přáli bychom si,

aby nebylo z neužívánoosoby Husovy ku demonstracím od lidí, které Husvždyčkykáral. Nemáme
nikdy proti tomu nic, jestliže na Husovi se ctí
to, co skutečně úcty sasluhuje, ale musíme vědy

vati, jestlíše odporučuje se lidu českému
us i se svým odporem proticírkvi. Ostatně

celý český „husitismus“ (vá ma mylaých lo
gondách, s cisíny přinesených. —

Rozumíme? Hus nikdy nebojoval proti víře
českého lidu, ale on zápasil s německými mistry,
s německou politikouv Čechách, kteráž třebas
že dnes „česky mluvila“ předce zůstává
německou.

Nejmnožší otitelé Husa velice rádi prohla
šují, že jest náboženství daleko od jejich poli
tických snah a proto bychom prosili, so tím
také akutečně spravovali a ná názory

Husovy ponechali stranou a přiblíšelí k jeho vsnamu politickému, neboť kostnická hranice by
podpálenarukou oděncepolitického straníka,
jehož jméno nalezne každý v V. dílu Palackého
dějin str. 230, kde ku př. stojí:

„Na roskas od krále Sigmunda daný odložil
tadíš Falckrabě Ludvík Heidlberský znaky říšské
a vzav vězně (Hosa) v moc svou, ode
jej konšelům konstanským a těmi slovy: „v ez
měte Jana Husa, Jemnědlo nálezu pána
mašeho nejmilostivějšího (t j. císařeSig
monda)a s roskaza načoho má co kneiř
upálon býti.“

Takhle vyhlíží pravda! Rosuaímo?!OBI-S |
Socialní otázka a naše úloha.

Dr. J. S—ý. — Před více než padesáti
lety jeden prozíravý genius napsal: „Můžete po
žadovat od lidí, kteří neví ani jak ani proč jsou
ha světě, aby rozumně žili? A můžete snad od
nich žádat, aby rozumně řídili societu ku jejímu
cíli? Kdo nesná účel člověka, nesná 6 cíl society:
akdo nesnácíl society, tenje úplněneschopen ji
řídit. Rozlaštění problemata politického dá se pro
vésti pouze »a sákladé víry mravní a náboženské,
A tato víra nám dnes chybí; dokud ji mobudeme
mít, všecky matorielní převraty mi: nám nepomohou.“

Co tu Jouffroy ve svém díle „Duscepficisme
actuel“ na str. 296. napsal před vícenež půl sto
letím, musíme opakovati i dnes. T. zv. socialní
otázka dnešní je zaviněna pouze úpadkem víry
mravní i náboženské, která je základem a Kořenem
veškeré spravedlnosti, nejen vnitřní, sle i socialní
a zevnitřní. Není tomu ještě tak dávno, co vše
povstalo, aby všemi možnými prostředky tuto víru

alo se srdcí lidstva. Věda,literatura, umění,
rie, vyučování i výchova, tisk i škola, zákony,

vůbec vše prácovalo a — možno říci ač dosaváde
pracuje — za tím jediným účelem, aby lid pří
pravován byl aoustavně o víru.

Poslední májové číslo „ Rovista snternacionale“
r úryvek s lista lombardakého episkopátu,

dedi: „Dnesjevíse snahasničst20stoletíhá
storie a cCivilisacekřesťanskéa sahnat lidstvona
spět bu starému paganismu; dnes vše horečně

ouje za tím účelem, aby zničena byla odvěká
budova křesťanská, aby vytvořen byl člověk nový,
neodvislý v myšlení i tnábách, jednání a dychtění,
což snamené to nebídnější otrocíví, otrocíví vášně
nad duchem.“

Ato prosim, jak táž „Bsviste snf.“ podo
týká, zove se v moderní mluvě pokrokem, vzděla
ností, svobodou!

Ajaký toho výsledek?

Že socista stala se ormom,nápasišíče kdeošiobnísápasí0 rzistencí.Vládcové|poddaní,bo
batíi chudí,baršoa1 proletář,aristokrati do

mokrat podá
všech proti všem. „Naše , dngidlli
„je zmítána děsnou onarcůsí, kde každý člověkje
Y nesouladu sém se sebou, jednotlivoos osfalními,
kašdátřídas jimoufřídou,každágeneraces go

noracípřslohont“ (Asgiulli, „La filosofa ©la riesrcapositiva.“ :
Zanechme všech illusí, does zbytoča ba

škodlivých. Člověk, ať si již bydlí kdekoliv, je
vždy tentýš, a tentýž pořad idejí nutné vede ku
témuž pořadu jednání. Niěí-li se autorita
cirkve, ničíse tím i křesťanské,zásady: a jsou-li
podvráceny zásady křesťanské nastupují logie
zásadystaré, pohanské s veškoroujich sílou a sv
nynější stává se podoben jako vejce vejci světu
dřívějšímu, pobavskému. Pojmy práva, spravedi
nosti, etaosti, povinnosti atd., baé societě
jako pokrm těla, nenalézají nikde opory, a pak
zcela přirozeněsocieta klesá pod ranami enerehia
Dokud kotvila v srdci lidu víra, theorie nevěrců
sůstávaly ponze v jejich opisech, běh věcí byl více
méně tentýž; ale daee, kdy víra byla sjebo srdce
všemi prostředky vyhnána, lid žene se tam, kam
jej nese logika sásad. Nadarmo mocnítohoto světa,
aby zadrželi neůprosnou laviau anarchie, (žili
se tak hluboce, že stali se s vládců lidu jeho pou

S tn. projojeLidje r takovénectía to 0, pr přeslalé býtirepraesantanty
Boha, Jeho prozřetelné a spravedlivé vlády.

Maroé does appeliuje se na „momarcbické,
vládní instituce“ kdyš lidu vyrváma byla víra
© smahiuce vsmešenější, důlešitěsší, v instituce a
statuty Bošské. Proto repraesentstivní a pariamen
tární vláda upadla v babno nemravnosti, korrupce
a hanby. dospěly. Z otásky čistě nábošenské
vyvioula se otázka bo s otásky politické
dělnická, s dělnické socialní, a z otázky soolalné
dospěli jsme ku dnešnímu socialismu. A důsledně.
Když zničena byla naděje v život badouci, nemají
pravdu socialisté? Nepopíráme, že otáska děleicko
socialní má svoji nejbližší genesi ve směně indu
strie, obchodu, financí, vůbec v enlé politické
oekonomii: ale říkat, že otázka oocialní je hlavné
otázkou fnanční a hospodářskou — to je slepota,

besálavé které jde na ruku jenom soci
alistům,kteří také praví, še otáska socialní je

Jj li skutky smydléneksou-li syny , idejí, tu sdravý
učí, že skašenosť a pokleslosť jednání veřejného
je následek skašenostt a smatku idejí, j
hydným motorem sevnějšího jednání. Či jinými

slovy: otázka socialní Ůoláskou maravmí, t.j. kdybyze society nebyly

vybnány nn nákodenskomravní, které kdysibyly řídičem, kriteriemveškerého lidského počí
nání, dnes bychom méstáli před tek omutným
dívadiem.

Dnestojiš maozízačínajínahlížet,a vsa
mém parlamentu italském, kde kommandaje ghetto
a freimaurerská lóže, před nedávnem ozval se
hlas: „Musíme ae úprkem navrátit zpět, nechceme-lí
ařítit se do propasti. Potřebujeme čistého vzduchu,
musíme povznésti se do vyšších afér. Socialismus
nobojí se nikoho, vyjma knése.“

A koho by se jiného obával? Bankrot lide
ralsmu je dnes faktem dokonalým; doznali to
sami jeho příznivci a předáci.
“ Jeho bezmocnosť čeliti vše ničícímu Bočit
lamu, je nejlepším důkazem, še veškeré nynější
korrupce, veškeré podvratné daešní strany jsou
logické důsledky Uiberálníchprincipův, zásad. U nás,
mezi katolíky, uvědomělými katolíky, nemí ani
jednoho bezděčného socialního demokrata: ale —
a můžeme to plným právem a 8 čelem vstýčeným
papsat — větchní Isberálové jsou besděčnými sogi

alními , socialisty v plénkách.
V tragickém běbu dnešních událostí tvoří se,

a v bkárodku již existují pouzedvě síly: síla ka
tolická a síla socialného attsmu. Pro libe
rály není vícemísta. Buď vwpřed až nadmo
propasti, anebo masupět ku zásadám křesťanským,
To je obraz konečné bitvy, která mezi těmito
dvéma tábory svého času se svede.

A to je konkluse, k niž nás vede Irgika idejí
s fakt: osudy lidstva smovu budou církvi,
protože svět znovu potřebuje býti vyloupen z mo
derního pohanstva, v něš upadl. A hodina vy
koupení již ubodila. Zástupce Kristáv, velký Lev,
ve svých encyklikách propověděl: „mísereor super
furbam — léto jest měsástupův.“ Bojácným, shro
mážděným ve večeřadle „propter metum Judao
orum —se strachu před Židy“velí: „Jděte menilid /

Tož, kdož dobré jei, poslechní hlase
nejvyššího pastýře na zemi, uzalce věci následaj
příkladů Kotielera, Manninga, Doutre
louza,Bonomelbhoa jděmesilédaodhalujpórem
i loe*núekoky né istáv.ký eolokínemáš-li ve své o cko-politi
bezváhání saloš jej. Zdař Bůh! ol

Dr. Kramář o situaci.
„ €Hořlel,dno15.června.

Stěízlivě a věcně promlavil v důvěrné schůsi
a «

php
sadě? hle
dočeští poslanci dělati konečně plodnotu. prácí- a

aikoli jen planoupolitiku agitační,neštval
také proti katolíkům, neboťka Úeěního

i který mochcezhoršit, nesmí jíti ešidovakými a socialistickými li
berály, ale musí jíti e německými i slovanskými
rjkály, kteří podporují naše anaby obledně docílemí

ammosprávné a státoprávní.

domati de mati a mírumilovnosi,- že 00 mýl j o ti
Němcůatakévmaohéejinémoblede.Kdosnáná
sory dra Kramáře, proslovené v jebo řečech s r. 1690.
a 91., ten s potěšením vidí, fe pan dr. Kramář mno
bému se příučil a že nabyté skušenosti vyléčily jej s
wumobéhonaivního náhledu a bluda jšíbo. é
skašenost naučila dr. Kramáře, še s poměry,
$e se stává politikem praktickým » že se ani výtek
oportenismu neloeká. Vývody dr. Kramůře potkaly se
také u poslnobačů s plným soublasem a vrtácké extra
náhledy projevil jedině hořický extrapelitík pro „se
smání“— a sit venia verbo také žurnalista —
pan redaktor Vlasák.

Dr. Kramář mesi jiným pravil: Nelse kla

nost v šjší ú ptadkěrey Pupdělávé nořtědšínost. erý nya tvar nej
obtěškací zkoušku a sdá se skoro,$ejí

Centrální římo voleRý (od r. 1873)
ukazaje svou 8 a nedostatečnost býti po

jítkem tak různorodých jmů národnostních, hospodářských a sociálních. t nynější nestačí ani
v Bejmenším pro vyřizování důješitých otázek a jedné
se o bytí a nebytí ústřední říšské rady v nynějšíjejí
formě ©Němai,kterým měla sloužiti, ukázali nejbes
počaější cestu k její zničení. Němacipřivedli na

řádek otázku vní, otázky centralismu a federa
ismu. My vaituaci této máme vážnéslovo atěžké

povinaosti. Musíme býti na stráži, bedliví, opatrní a

v pravý čas roshodní, ale my osvoa ilněností,
a, abychom rásom věsho 20 i, nesmímev kritické chvíli makloniti vášku ne stranu ma

šich odpůzců. Ti, kdožsi myslí,še nesí potřebí
než abyčeští jumácivyjeli si k Vídni azakřičeli

DYbýtipoučení.Jenmálonámbyl dám SNýti i. o v — s Němec
ivedli v kolísání celý aystém vládní, celou ústavu.

Nato zasadil dr. Kramář maohou posměšnou
ránu našim radikálním a ským madrcům.
Ohledně vyrovnání s Němci pravil: Kdo chce nadvládu,
nechcemír a i nojmírnějšís nás nesmíchtíti vjed
nánís Němciménénež rovnoprávnostobou jazykův
celém království v plném rossabu. Němcinechtí vážně
amír, dnes nemají mesi Němci vrch prozíraví

půle. ten, kdoje rdikálnějšíma P ším v bejtem a křikem, a je jálněj ve vynalé
sání podnětů k jmenovilému vání. Chos vláda

opakovati ozparimení opapktacemi. chce je stanovitibez Wolfa a Schěnerera, dnes Čechoněmce vlekoa?
Jednání o mír 6edr. Kramář n „ ale

stranajehosenesúčastníjednání,kterébyměloss
účel zrašení jasykových nařízení. VRako se muzÍ
jednou vládnouti spravedlivě na prospěch všech ná
rodů a tříd. K takovým věcem jest ovšem
oslé odhodlanosti a zvláště jasnosti a arčitosti toho,
00sechce.Snadnenísrovnetote zejsilnějšíobrán
kouaš vlády.| r. Kramář pravil, že nynější vláda mnoho pro
nás učinila, alej perosbodně.Déle pravil: Jeom
přesvědčen, še je to pro vláda větší škoda neš pro
nás. Dnes je zde stará nedůvěra a chce-li vláda, aby
pominala, pak masí prováděti avé nařízení do po
slední písmeny tak, jak je vydala, v duchu nařízení,
ale nejen to, musí nám zejména nyní dkázati, že ne
dopustí, aby pomocí vlády na Moravě byla
udršovéna nepřirosená nadvláda Němců,
jichž vedení na Moravě přešlo dnes do ru
kou nejvýstřednějších elementů. Toje prostě
povinností rakonské vlády.

Od všeho toho bude záviseti náš poměr k vládě.
Vyhrožování není podle mého sdání nejúčinnější pro

střejek — já prostě řeknu, že m nejsme Si0s nevlěční, ale še si také dovedemezjednati respekt vášné
strany, se kterou mení všecko dovoleno. Ostatně jsem

řesvédčen, še nebyla to zlá vůle, která vedla k vy
dání známých prováděcích nařísení a mení příčiny
mysliti, že by poměr mesi námi a hrab. Badenem
nemohl býti opět docela přátelský. To sávisí jen od
vlády. My nechceme mic, oo by nám vláda opravda
apravedlivá a blahorolná nemohla vyplniti.

Ale vjednom ať vléda so nemýlí. Chce-li míti
podporu naši a pravice, musí býti otevřeněaa
tonomistickou, ba víc, musí aatonomistický program
docela otevřeně prohlásiti a prováděti, zejména v 20- *
ciálním a ho kém zájmukrálovetví a zemí.
Většinuk tomu má. Vím dobře, Se většína came
o sobě nestačí, še je potřebí aby vláda šla
aevětšinou. Ale také vláda bos většiny je
přisobevědomých svéma programrvvěrných
stranách nemožnou. A jsempřesvědčen,še vláda
s sutonomistickouvětšinou bude masit jíti, po
něvadě jiného východu není. A pro říši to neštěstím

rda nebude — naopak.
Posléze kladl dr. Kramář důras aa program

většiny obsašený v adresou. ,
áš poměek vésěiněje jemný —došel vyjádření je saačným krokomk rozvoji politi

hájíme Zo svého programa nesadali

es

Nynějšívětšínaví čo masí jednotivoseyslusvého programu chco-liseudrSoti —nemyslí
stále ustupovati s bátí us © sobe, chco-lí

„PolitickéhoklnbaproměstoHořicea okolírlmístopředsedaposlaneckéeněmovny,pandr. Kremá
Ovýsnamu jazykovýchnařízení a volenci hraběte
Badenavůči nám mluvil dr. Kramářklidněji,neš v

je záraka lopčí budoncnodli A

belietria, tak vášlivěs0
Němd, samimu



padal babovérámy—do Sí onění MadpřijítBěconového-— ato novéje a můše unás b
opravedinost všemnárodům skrálovstvímasam.

sobe, na

Baspravedlivoasvouvěc,ale Bopřecenujmo“ —to je jediná a bezpečná costa kokonečnéma
víitěnstvíl

Dr. Kraméř jest opolurodákemdr. Riegra.
Kdyš dr. Rieger r. 1869.1090.a 1891.radilk mufné
rosvase, A abychom 4 emáli se mu
Mladočeši. Dnespřijali plně Riegrův i náš program.
Tofipronásdostinčiněním,žepolitikanašebylasprávná.
Tocohájilvnedělídr. Kramářv Hořicích,kájíme
důsledně od r. 1879.K DK

Pěvecký sjezd v Králové Dvoře,
vel baďle vřele veni,

Kea »dráv asání mohutný SeVýsa8m zpěvu a v prav

pří u rodé:„AdorVál Bavlast a o muž a žena,
a věčnou láskouk sobě lnou:
viset písní, píseň vlasti zasnoubena
kouslem a divem, silou zázračnou,
Tož vítejte českého zpěvu kněží,
burácej písní srdcem nadšených:
Baď sláva písní české, věčně ověží,
at žije zpěv, šik pěvců nad nadšených!

Den 1%. a 18. června byl dnem radostným,
dnem cvátečním pro české e královského věn
mého města Králové Dvora. jli toho času české
pěvce s krajů krkonošských a a sírného Polabí,
víteli české pěvkyně,vždyť píseň česká sladce plyme,

divenky, kdyš 00 vine, píseň česká sladce snívé,
dyž olásce upírá. Píseňčeská vznítí mysl naši

knovépráci národní,sílí nás vlásce kvlasti, atvrzujevevlastenockémnadšeníosvědčenéao'mžiléjiž
zápasníky.

V ulici od nádraší na náměstí a do okolních
ulic vedoací lo domu, který by nebyl býval na

Poným slovanským praporemVocnédomy mdebilavý.Tevn praporem, 
snemná hesla póveckáa vlastenecká. vý

V sobotu uvítalo obyvatelstvo srdečně

pěveckých„Spolků českých, pěvecké čupy. na émseverovýchodu, kteří pak o 8. hodině večerní konali
v Hankově domě v místaostech „Občanské Besedy“
valnvu hromadu.

V nedělí nsmálo se míle slanko zlaté na pěvcs
idívky české,kteříze všechstranajíšdělíse do
Králové Dvora. Ob probudí! o 6. hod. ranní
budíček městské kapely, ruch ve všech ulicích stával

se pořád živějším. O půl > dod konala se zkouškaorkestrální a na vod k 6 písmi ve dvoraně
Haakovadomu. 10.hodiněkonalase skouškana
úmíčený sbor „Píseň česká“ s průvodem orkestru, v 11
hodin konalase zkouška ne mužský sbor (Tři jesdcové)
v Hankově domě a současně skouška na šenský sbor

„Cíkánova„Aka“ v tělocvičně nasialní.Spol akoušky dopadly p vě, ačkoliv sbor
mistr před tím nemohl býti přítomen skouškám všech
sborů pěveckých,v šapě zastoupených.

i sjezdu účinkovalo 18 jednot ch a
sice s Králové Dvora: „Záboj a Ladiší“ a „Dvo
řák“, s Nové Paky „Vlastimil a Hlasoň“, z Jíle
mnice „Vílaa Branislav“ s Hořic „Vesna,Dalibor
a Ratibor“ = Kuklen „Libučea Vlastimil“(29 členů
© praporem), s Josefova „Ples a Libuše“, s Lo
mmice „Bořivoj“, ze Smiřic „Zora a Hanka“ a z Bílé
Třemešné „Slavoj“, celkem 191 pěvců, 154 pěvkyň,
86 členů okestru. Z Chrudimi se dostavilo mímo
to ? členů „Slavoje“, mesi nimi oba sbormistři. Pěvce
ardečně přivítalí starosta města, p. J. Klugar, před
seda Dvořáka, radní penStanislav Finger, p s
Záboje, členové pěveckých spolků Královédvorských a
veškeré kruhy obyvatelstva.

Z Králové Hradce viděli jsme na králové-dvor
ském hudebním a pěveckémfestivalu sotva čtvrt tuctu
účastníků, za to čestně zastoupeny byly Kukleny, Před
měřice, Smiřice, Josefov, Jaroměř, Miletín, Pecka, Ji
Jemnice a okolní osady. Z Nové Paky přijelo přes 80

H

čářích a 3 řebřinových vozích.

I uposantní k průvod sapních jednot, kterýse sestavil v ulici Eliščině,a ostatních spolků a kor
rací, které měly stanoviště v ulici Sladkovského.

vod ubíral se Havlíčkovou ulicí na Zábojovo nů
městí a do velké zahrady Hankova domu. Jednoty a
hosté uvítání byli protektorem sjezdu.

V zabradě panoval brsy čilý život. Dameké bu
ffety poskytovaly hojnost cukrovinek, pečiva, masitých
záknsků, vína a likérů, dobré české pivečko v tom
vedra ovšém také chutnalo.

O třetí hodině odpolední konala se í :
dukce ve dvoraně Hankova Domu, jejíž průčdí zdobí

nebin Tes národ ještě nezhynul,„jemal Zábojspívá.“a křesla ve dvoraně j y elegantní dámy
s obcí aměst českéhosevero a arovněš přední
část lové galerie. Posadísála aostatní částigalerií

bodií pánové.
produkos poskytovalo jeviště malabný ed. Vúhledném sku fstáli tam vposadí

pěvci a pěvkyně všech pěv sborů Žapní orkestr,

přenas]úchyom dnobempředelnuí mařenívstným Zmařená

snatbas,klrou,po: relkyset složilK.šebos,
přednesy enové všech pěveckýchjednetleda J. J kterou složil pro musský obor

Bedřich Smetana. řednasený 191 pěvci spůsobilúchvatný dojem. byla p sola. Zvláště
se samlouva! všem něhyplný, ověší, lyrický tenor p.
učitele K. Růžičky, jednatele Záboje. Zdařilý výkon
pěvců odměněn byl od vděčných čů bouří
potlesku. Pak alavily vé triumřy damaké spolky
pěvecké. 154 o jící bravarou eslo
rozmarně„Cikénovu píšťalka“, sbor pro 4 ženské

©

v

hlasy, tferý na slova Františka Ladielava Čelakov
akéboslošilpam JŠ.Boučeks Chradimi.Sbor
teato v konkoreaci šupní cemou poctněný řídil p. J.
Jasko. Dámy zpívaly s chutí, rostomije: „Náš tatíček
meboštíček ledacos védál, nám ubohým cikáňatům nic

"ZÍkapey vyndalpíštlička, vboůrovlálaljaksapíska. y o sj
Sekt vakym mavyvolal.Musilšvábzovrátek,

zrovne neb mazpátek,

drování a , brsy
jímely vedení a jak dojemně znělo: „Ach tatíčku ne

boštíčku, kam jsi rozum dal, kdybye nám byl píšťa
lička aspoň od Máme teď nouzi třít, mobli jsme
se dobřemít,v takénaMoravěpanskyšít.“
Mošná že takového mafe se zázračnom koa
třeboval by i pan Badeni a mnobý jiný. Nekonečné
salvy potlesků odměmly mistrný výkon dam, které
musely sbor opakovat a to možnoli ještě a větším
sderem. Nadšeným potleskem byl vyvolán také pan
autor J. Bouček. :

Mošskýsbor „na Krkonoších“, na slova
J. Picka alošil a zpéráckému spolku „Záboj“ve Dvoře

8přebrapajícímA.pěchzovanký, , „Záboj“s překvapajícím ú-pěchem. , j“ patří k nejstarším
veckým spolkům v Čechách. Počátky jeho spadají

roka 1862, ač te r. 1961 vstoupil úřadně v
úivot. V letech tých a osmdesátých získal ci

© „Záboj“ veliké zásahy tehdejší nonnoletý předseda,nynější děkan novobydšovský vdp. Jos. Šrámek a
j I Pavlík. Sbormistr p. J. Kafka, duše vo
škeróho budebaího ae pěveckého snašení v Králové
Dvořes starosta p. Stanislav Finger přivedli „Zá
boj“ na nebývalou výši.

věna „Na horách“, sa horách! česká semě
krásný raj! Na horách, na horách, na horách!“ pro
vedena byla brilantně. Veškery dymamické aíly a
hlavně odstiny přivedeny tu k plnéplatnosti. Pochvala

byla nekonečná. PoslézeÁ esl župní orchestr řísením p. J. Kafky Hřímalého Serenádu prosmyčcový
orkestr č. 1, 3., 8. a 6. s rozhodnýmularom.

Produkce velkým smíšeným sborem
s prův orkestra „Českou pfaní“ od Bedřicha

Smetany. o 1. (smíšený abor 160 pěvkyň a 180

převů) znělo velebně, ačkoli následky únavy pěvců
ylo částečné znamenat; laškovně, výtečně předneslydámy čís. 2. (Píseň če.ká al plyne), soprány i

alty závodily ta o přednost. o 38.,mužský sbor,
následkem posta pěvců v pozadí jeviště poněkud
se strácel, sa to opět mohutné vyzněl smíšený sbor
čís. 4. Obecenstvo odcházelo z koncertu s plným uspo
kojením ea vyvolalo několikrát řiditele kůra p. J.
Kafku, který vodie předsedy „Záboje“ p. Stanislava
Fingra, starosty obce Jos. Klugara a professora

Z) má ozdar pátého tupníhoojesdu blavnízá
V ém ohledu byl téš zdařilý koncert za

hradní. obecenstvo, které p čas prodakce vodvorané těšce postrádalo hudbu, bylo koncertem ná
sledujícím a zpěvy plně uspokojeno. Městká kapela

předaosla Hřímalého k „Zakletému princi“,ořákovy „Promentdní valéíky“, Záhorakého variace

na národní pí-né a Kmochův Směsz českých spěv her. Sdražené pěveckéjednoty Ypřekrásně „Jarní

poj od hořickéhorodáka no hořovickéhoRat, které se musely opakovati, a vsácnou pí
seň Tovačovského „Orle pestrý.“ V zahradní zábavě
zdrželo 0e na 2000 poslacha sdě do večera. Na
to se odebraly jednotlivé pěvecké jednoty do svých
hostinců a bavily se vesele spěvem meb hovorem. Pó
vecký sjesd ukončen byl večer re dvoraně věnečkem.

Politický přehled.
Císeř svolal v nedělí p obou

min'sterstev a společné říšské ministry k poradě Jednalo
se patrněo prozatímném uhražení společnýchpotřeb a
snad též o otázce, jak upravíti satím poměry obou polo
vlcí Mše. Na svolání delegací a říšské rady, na vyřízení
státního a fíšstého společného rospoótu a na skoncování
rakousko-aberekého vyrornání nelse zatím sni pomýdleti
Mleví so opět o akci v Prase. Velkostatkáři
baron Chlumecký a Ladwigedorff prý budeu prostředko
vat (?!) mezí Čechy a Čechoněmci.

Poloúřední výstraha Němcům.„rr
Ab.“ vyslovoje politování, že Čechoněmci sajíždějí do
Němec a naříkejí team na veřejných/ ochůsích na utlačo

na Němců v Rakousku, ba že i liberální Němcijako Funkepomabejí Schonererovi a Wolfovi.
Pelitickych sehůzí konalo se v nedělí

celá řada. Dr. Kramář mluvil v Hořici, dr. Kašsl a dr.Pacákv KutnéAloře,dr. J. DyořákvPoliciadr.Fořt
v Litomyšli. Dr. Kais] mlavil v Hoře o jazykovém neří
sení a Badenoví stříslivěji než v Hradci, s Pacákem však
vyličoval situaci růšověji, nešli dr. Feřt. Tent> označil
mečepolitické postavení jako kritické. Situace je táš
©odříve,místohrozebužili však vůčinámjinýchpro
středků: oblácholení, částečných ústupků a s'íbů. Leč «
kormidla směřujesepořád ještě ktomu, abychompo
svolna spřátelili se © daným útvarem © stále hloab klo
sali do hlabín cislajtánakého oentraliswu. Situace je tedy
těškou a volisé břímě zodpovědnosti ukládá se na bedra

těch, národ ovětil vedení politíckých věcí. Ne
chuť k Čechům jeve Vídni tradicienélní a oentrali

i V protivenství proti nám
Němci od staletí. Od těchto lidí blaho

vůleodekovatinelze.Cocineurvemevlastnísvossilou,
toho zdobré vůle nikdy od Vídnéodekávati nemůžeme.

k Čechům nechová nějaké svláštní sympatie. Stát
nící jsou svyklí jako matematikové počítati s každou ai
frou dle tobo, mmobo-líplatí. Kromtoho není Bedení
muž své vlastnívůle ainiciativy, on je pouseobratným

okou.Je dvojícestaokovůvedoucí:ráskladivanebprácepil
vedou směrem

g
úníprostředků zákonných. Etapemi (po stupaích)

věsk stoapatí nahore nikolí dolů Váčí Badenima
Fořt mnoho důvěry, podvretnou činnost Němců

uje. Poláky nepovažuje za tak pevné a spole
hlivé členy většiny, aby vydší vůli se vzepřelí a roshodně
proti oentralistům jednali. Nemyslím tedy, še by většína

potírání
sebou kona

Ú
e.

:
snamonaijící j německých mohla
jiš tím oama ti plodnou práci. Většina musí
maitiarčitý oamosprávný a státoprevní program, do poshé
pracovní většinyzdráhá ce dr. Fořtvotoupiti. O uber
ekémvyrovnánívyslovilsedr. FořtJet a velmiopatrně.

Auglická královna Viktoria | osaví
příští týden 60. rok své vlády. Vsobotu bade veliká
přehlídka válečnáho loďstva všech států. Císaře našeho

bude při elavnostecharcikníše František
Poerdinand Ecte, déle budou v Anglii bratr němec
kého císaře, italský koreaní prino a jiní zástupci rodin
panovnických.

Na presidentovi Faunroví chtěl©neděti
nějaký enarchistícký blázen spáchati attentát. Leč puma
bosené obsahovala pouse prach a sádné náboje a ne
mohla tedy nikoho raniti,

Vyjednávání © řecko-tarecký mír
není dowadskončeno, ačkoli Turci jeví věemoénoupo
volnost.

Drobné zprávy.
Matičsé slavnosti. Provolánípražského

výboru pořádání Schnellovy slavnosti matičné
nalézá ohlasu. Místní odbory v Plani, v Žiškově a v
Lomu slavnosti takové již chystají, s jiných míst do
chásejí dotasy a žádají se rozličné pokyny, sejména
dotazují se pořadatelé po vhodných proslovech ma
tičných. V té příčině jest vhodno uposorniti na druhé

dání „Českého Dekla matora“ (nakladatelA.
ynek v Praze) v němá kromě jiných básní jsou na

čelném místě otištěny proslovyÚstřední Matice školské
od Krásnohorské,Vrchlického, Mejsnara, Kamínského,
Boušky a jiných našich básníků. kéš by ujala se my
šlénka o pořádání oslavy bobatýrského mecenáše
Sohnella všudy, kde hlahol český sasnívá, aby zářivý
příklad svěčnělého přinesl Matici hojného požehnání.

Wpolečná duchovní cvičení pro
kačší v jazyku českém. Jak již zoámo,bude
se letos o dnech 22. erpna odpoledne až do 24.
srpna dopoledne alavití v Hradci Králové diécesní
ejesd katolíků, kterýž počne žehnáním diecésního
spolkového domu „Adalbertinem, a jeho kaple Po
tom pak sjezdu dne 24. srpna odpol. počnou v se
minářském chráma Páně společná dechovní cvičení
pro kněší v jasyko českém, kteráž se uzavrou dne
27. srpna ráno. Německé exercicie pro sdejší diócemní
kněží konají se v klášteře velebných OO. Rederteristů
na hoře Matky Boží blíže Králiků (Grulich) ode dne
90. srpna odpoledne až do dne 3. září ráno.

Bar. Při kanonické visitaci v Kříšlicích ko
nané 10. červne t. r. ráčil vys. dp. biskupský vikář
František Bartoš, známý lidumil a dobrodinec
laskavě věnovati 15 si. nedostávajících se na pořízení
nového zvonu „Sanctus“, kteréž by chudí přifařenci
splatiti museli, za kteroužto částku jménem obyvatelů

é a upřímné díky vzdává farní úřad v Křížlících.
Spolek ma podporachudých stu

dujících v Hradci Král. pořádávostředu
23. června 1897 zahradní koncert v městských
sadech „na Střelnici“ sa laskavého účinkování úplné
kapely c. a k. 42 pěš. pluku Arnošta Augasta vóvody
s Cumberlandu, osobn. řízením p. kapelníka Pořad:
1. Slavnostaf pochod. z op. „Templáři na Moravě“

proudy“ od Rozkošného. 3. Plesové fotografie“. Valčík
od Ziebrera. 44. Hudební směs z opery „Fans a
Markéta“ od Gounoda. 5 Velká fantasie ze zpěvobry
„Libuše“ od Smetany. 6. Fantasie s opery „Carmen“
od Bízeta. 7. Slovanský tanec č. 3. od Dvořáka. 8.
pCarevna“. Koncertní polka mazorka od Cannéa. 9.
Směs z opery „Mefistofele“ od Boita. 10. „Bleskovým
vlakem“. Kvapík od Vetáška. Začátek o 4. bodině
odpolední. Po koncertá taneční zábava dle zvláštního
pořádku, jenž se rozdá při vstapa do sálu. Vatap do
zahrady: rodina O kr., osoba 20 kr., stadující 10
kr. Vstap do taneční místnosti: osoba 20 kr. stado
jící 10 kr. Čístý výnos „věnován bude chudým
studajícím zdejšího c. k. gymnasia, c. k. realky a c.
k. paedag>gia. ©Bude=li počasí nepříznivo, odloží se
koncert na 30. června (ve středu); znamení, že koncert
se pořádá, bade prapor na domé pana Aloise Dvořáčka.

(Osobní. C. k. okresním zvěrolékařem u okr.
hejtuanetví v Hradci Králové stal se pan Frant.
Frydrych. — Jnspektor vězeňskéstráže vKar
touzích u Jičína, pan Bedřich Kohout stal se
žalářníkem v Hradci Králové.

Primice. Pan FerdinandAnt. Žofák, jáben
"a Ohlamce n. C. bede v neděli dne 25. července

1897 v katbedrálním chrámu Páné sv. Dacha v Hradci
Králové na kněze posvěcen. Prvaí měl svatou oběto
tovati bade v pondělí dne 26. července v seminář
skóm kostelíčka sv. Jana Nepomuckého v Hradci
Králové. — Pan František Šeobestík s Habrů
bude v neděli dne 25. července 1897 v kathedrálním
chrámu Paně sv. Ducba v Hradci Králové na kněze
posvěcen. První mši svatoe obětorati bude vneděli
doe 8.srpna vohrámaPáně NanebevzetíPanny
Marie v Habrech.

C. k. ústav ku vzdělání něltelů
v Mradel Králové pořádalve středudne 16.
června 1897 o 8. hod. večerní ko oti svého dlouho
letého ředitele pana Vojtěcha Lešetického, ředitele
c. k. zkušební komissí pro školy obecné a měšťanské,
ředitele c k. skuš. kom. pro ženské reční práce, em,
e. k. juspektora sdejšího městského okresu školního,



člena obecního zastupitelstva, ©předrody spojku na
podporování chudých stadujících atd. atd. badební
deklamatorní „akademii“ ve dvoraně besedy. Na pro
gramu byly: 1. Proslov pana profesora Emannela
Miřiovakého, který vsletně přednesl chovanec F.. Řez
níček. 2. Pochod Táborův od Karia Beudla,sbor
pro 4 mužské hlasy, který přednesli chovanci ústavu.
3. Venkovské obrázky od Jana Maláta pro
droje bousle, cello, Harmonium a klavír. Přednosti
chov.: V. Pášma, F. Zlatufk, J. Zeman, B. Čejka;
u klavíru p. St. Dobš. 4. K. V. Rais: Pana profe
sor, Předoesl choranec J. Doležal. 6. D. Alard:
Fantasie na motivys opery „Faust“ pro housle
s průvodem klavíra., Přednesl choranec V. Pášma.
U klavíru p St. Dobš. 6. P.J. Čajkovskij: Elegie
ro amyčcový orchestr. Přednosli chovanci ústavu. 7.
ostoro sousedských a finale pro klavírna

čtyři race od Karla Bendla, Předmeslí p. St. Době a
chov. B. Čejka. 8. „Rolnická“ od Bedř. Smetany,
velký sbor pro 4 mužské blasy. Přednesli choranci
ústava. Veškerá čísla hudební nacvičil a řídil c. k.
nčitel hudby pan Stanislav Době,

Pan dr. Klouček zase přívaká. Doc
7. června odhalen byl ve Vojicích ponoík mlstra
Jana Huny. Slarnostní řečproslovil známý politický
Švaníj, advokát dr. Klouček z Jičína. Pravil mimo
jiné: „Naže, sde stojíš, Mistře Jene, a zříš vděčné
potomstvo svého národa, jenš tolik uš zaknsil proti
venství a útrap, pohromou 200 let kratě zdeptán a
až ke hrobu sražen se své výše a slávy bývalé! My
zde dnes předpomníkemTvýmtváři otvář
Ti přísaháme, že chceme zásady a ideje
Tvéhoživota nejen blásati, ale i chatky
je ploiti a v činech Tebe následovati za
povanesoní drabé vlasti Tvojí i naší spo
lečné, že svobodua pravdu, kterou Ty jel
tak vysoko cenil nechcemonikdy sraditi
a nedopustíme, aby jakékoli farisejské
proudy zpátečníctví vtíraly se vordce
česká pod sovnější rouškou náboženství
a víry“. Kdo sná jen poněkudJana Husa a jebo učení
1 dr. Františka Kloučka, ten ví, že Hus dal se pro
své přesvědčení upálit, že nezměnil svého přesvědčení,
které za bludné uznáno bylo. Mistr Jan Hus věřil,
vedi život šlechetný nezištný a mravný a byl tak přísným
mravokárcem, že učíl, že člověk nalézající se v smr
telném hříchu, není schopen ani zestávati úřad, ani
míti majetek. Rozdíl mezi Husem a dr. Fr. Klončkem
je ovšem veliký. Dr. Klouček by ee pro víru a pře:
svědčení jistě upálit nedal, neboť je změnil již velmi
často. Hus učil, čemu věřil, Klouček však mluví a
tvrdí, co mu ani nenapadá věřiti. Kdyby dnes mistr
Jan Has žil, prohlédl a odsoudil by dr. Františka
Kloačka zrovna tak, jako Jičínští jebo spoteobčané,
kteří obytráka dr. Kloučka z obecního zastupitelstva
vylili, poněvadž ho problédli, a kteří sa žádnou cenu
nedali se pohnouti, aby mu opět důvěru svoa věno
vali a jej volili. Dr. František Klouček nevěří, čemu
Hus učil a kdyby dnes tatík Žiška žil ten by po
slanec dr. Kloučka jistě sa pravověrného husita ne
pokládal, ale dal by jej možná stantopede upálit,
vzdor tomu, še je obytrým advokátem, který na své
sobecké já nemá ve svyku zapomínat, Jest li pan
Klouček ve Vojicích vzdor tomu přísahal, še chce
ideje a zásady Husova tivota nejen blánati, ale i
skatky je plaití a v Činech uásledovatí, tedy přísabu
jeho slavnostoí nesmíme klásti výše než-li přísahu,
brdioů na jevišti, kteří vystapojí v té která divadelní
komedii. Mistr Jan Hus a tatík Žižka by se asi také
ve hrobě obrátili, kdyby věděli, jací lidé je oslavají
a za pravé jejích následníky se vydávají.

Sjezd řemeslníků v Opočně konati
se budo 4. července v hotelu v Holubové. Sáčastní
se ho všichoi říšští poslanci s východních Čech.

Na c. k. ačitelském ústava v Hradci
Králové zahájeny budou zítra mataritaí zkoušky,
které potrvají asi 8 dní.

Aug. Matějka, divnýmřízenímosada „re
daktor“ Posla s Podhoří pranýřaje vtomto listě
pány, kteří podepsali provolání k odbyvání katolického
ejezdu v Hradci Králové a tvrdí na to svým naivním
čtenářům, že hlavním účelem sjezdu jest naše sere
rovýchodní Čechy co nejvíce rozeštvati a pochodeů
nesvára náboženství, novrašivosti a nesnášelivosti od
poslední bouřlivé schůze kostelecké poněkud utachlé
opět mezi obyvateletro vynésti. Pan Matějka vsdávé
se na to velkomyslně veškeré kritiky. Kdo pak je
ten Aug. Matějka? Člověk, který po nepořádný život
musil jici od učitelství pryč, člověk, který po hospo
dách vyvolává hádky a pije tam na dleh do důchodu
pere se a sprosté dělá křiky, člověk, který ge v slašně
společnosti vůbec netrpí a jejž po několikanásobná
výpovědí jeho vlastní strana trpí pří redaktorství, ay
přišla prý k penézám. A lidé takové wravní kvali
fikace drzým čelem odražají se napadati občany ve
společnosti vášené, katolíky, kteří so k víře své vo
řejně hlásí! Ano, kdo seje vítr, sklídí bouři, pamo
Aug. Matějko|

Maturita za reaicehradeckézačne21 června
a potrvá 4 doy.

Telefonické spojení Králové Hrad
©e prodloušenonyní s Pardubio téš do Obrudimi.
Rozmluva s Chrudimí stojí 30 kr., 6 Prabos 80 kr.

Na koňský dobytčí trh dne 16.ř. m

v Hradci Král. odbyvazý přivedeno bylo 161 koní,3238hovězího dobytka a 2 kosy.

u koně « + +Dne16.t tvy . n s E n.Ko.
„ Hořic a jsa cestou zmořený, u Nového Hradce Král.

|

sryvvjippěy ved alik. K páté hodiněrános a po
chytil oba dovádivé uprchlíky hlídač Jotel Řehék a
odevadal je majiteli.

Vyhláška. Za příčinou provadění rekoa
strakce silničního erárního mostu přes řeku Orlici
v Hradci Králové uzevře se tentó proveškerou vosbu
od 24. června t. r. počínaje až doukončení stavby.
Pro tento čas mohou použiti leLčí povozys Nového
Hradce a Dříče do Hradce Králové a neb opáčně je
doucí buď obecní cestu přes Malšovice aneb soukro
mou cestu pravovárečného měšťanská okolo Malšovic
podle Orlice k úeleznému okresnímu mostu u vše
obecné okresní nemocnice v Hradci Králové a povosy
s větším nákladem aš do "0 m. centu okresní sileici
a most v Opatovicích. Pro lepší komunikaci zřídí se
prozatímní lávka bezprostředněvedle stavebního místa.

Do Kosmemes dopraven byl v úterý ne
dávno za šíleného problášený zdejší příslušník Strejček.

- Také zasloužilý žebrák. JosefBorian
2 Častolovic šebrá na majitele kořalen; alespoň vy
šebrané peníze ihned propijev nejblišší koraině. Pti
podobném výletu poHradci byl dne 13. t m. sdejší
policii opět přistišen.

Rančna mrtvicí. O poslednímsobotním
trhu dne 12. t. m. rančna byla rolnice Fr. Šmitrové
č. 80. se Lhoty pod Liběany mrtvicí. Pomoc lékařskou

poskrti dotyčné p. dr. Spitsner, načeš dopravena bylaejší okr. nemocnice.
Utepil se svatbou. Mladýrolník

Fr. Hodek s Pouchova plavíl v pondělí dne 14. t. m.
koně tak nešťastně, se utopil. Dle pohmožděmin
na mrtroje jeho patrmých jest ipravdě podobno,še s
ním kůňve vodě upadl a šlápl maň. N a opla
kává nevěsta, © chtěl se Hodek v brsku ošemiti.

Zemřel před memocmiecí. Dne 11.t. m.
dopoledne ubíral se 40letý Em. Hamáček, dělník z Fa

do zdejší nemocnice, avšak nedošel tam. U
samé budovy náhle kleal a byl mrtev. Mrtvola ohledal

p. dr. Klumpar, který ji emrt ochinatím srdce následkem nemírného pití.
Raděj do Labenež de trhu, Dne15.

t. m. vedi rolník Jos. Peterka z Podůlšan na sdejší
trh mladého býčka. Týš na cestě k Pražskému mostu

jednou se splašil, pádil zpět a u nábona skočil doLabe, kde si pořídillázeň besmála až po uší. Několik
dělníků lo mu opět na sucho.

Ukradli velociped. Hotellera koně,pan
Beřtipén vKrálové Hradci,ačkolimá dvapáry koní,jest
přece náruživým velocipedistcu. | Nějakýnepřítel marnotratnostisipatrněmyslil,šetakovýluxuszemusíbýt,
vypůjčilai besdovolenípemaBeřtipánakoloa zajelci
na němdo ověta. PanhotelierBařtipén,abynepřišelze

aušelstálýmpoptévkámpo kole,ušmánové.
holeteďvrátitapoctivě

s východníchČech.
Hudební krenžek v Nov.Hradci Kr.

pořádá v neděli dme 20. června 1807 koncert v za
hradním hostinci „u B'rnerů.“ ©Koulení v kuželky o
oeny. Vatupné: osoba 15 kr., rodina 25 br, Začátek
ve 3 hod.odp.Vpřípadunepříznivéhopočasíodkládá
se koncert na neurčitou dobu.

V zájmu katechetů v Čechách. —
V úterý svatodušní bonals se v Prase ve dvoraně
sv. Václavské sáložny schůze katechetů s Čech. Ve
chůsi tá jednalo se o petici, kterou spolek katechetů
podati hodlá sněmů zemskému sa příčinou urovnání

smutných namnozepoměrů katechetů na obecných aměšťanských ško v Čechách. Bylo by velice žá
doucno, aby, máli nastati skutečně lepší obrat ve smut
ném postavení tak mnohých katechetů, podali kate
cheti jednotlivých větších měst, po případě jednotli
vých okresů školafoh hromadné takovéto petice na
sněm, jak to činí učitelstvo. Neboť čím víc petic, tím
více to imponuje na sněmu. Jost jisto, že většina po
slanců nemá aní ponětí o neblahém postavení mno
hých katechetů. Zemský sněm zajisté uzná mnohé a
mnohé spravedlivé ty nářky a postará te o jich ukli
sení Jen třeba nestráceti sebedůvěry a hájitisvé
zájmy co nejučinějí, jak to činí ostatní stavy. Škoda
jen, še při acbůsi té bylo tak málo účastníků. Ta
ovýato málomyslným počináním nedokáže se ničeho.

O katechety stsrá se málo kdo, nechť tedy vzpruží
se sami k usilné činnosti — [ntensivnějí zajisté by
působilo, kdyby i němečtí katecheti ka společné práci
ve společných zájmech s českými se spojili.Donfati
Jse, že v té věci docílí ae zajisté úplné shodyku spo
lečnému prospěchu. — Ostatně všem katechetům če
ským i némeckým spolek katechetů v Praze o
smíněné petici co nejdříve všecky bližší informace

Povýšens sv. IKříše. Potětitelnýmzajisté
jest v době naší úkazem, še mezi tím, 0 amečka
také „katolických“redaktorů nevěrců bouří a štve
proti kříši Kristovu, že mnohé a mnohé obce z vlast
níbo popudu a vlastním nákladem zřizují ve středu
svém ov. kříš z úcty ku světa Spasiteli. Tak jest to
ma i ve farnosti Žišelické, Ještě jest v čaratvé paměti
svěcení sv. Kříže v poč.obci Rasochách ne pondělí
Velikonoční a hle opět vesnička malá, — Kandratice —
na pondělí evatodašní připravila krásnou slavnost,
svěcení nového krásného krásného křížs v obci své.
Byla to opravda slavnosť veliká! Účestnily se jí čtyry
sboryhasičskéz Loukonos,s Basoch,s BRozehnalu
ano i sbor, k jest mimo farnost, se Lhoty Uhlířské,
Průvod s vp. Janákem vyšel odpoledne = filialního
kostela v Basochách za svěvu Mariamské písně: „Ti

síckrát vojeme Tebe. Na rozcestí do Knadratic
očekáván avětitel dp. farář Fr. Hrubý se Žišslie po
jehož příchodu se oslý slavnostní průvod s dru
Šičkami s Basoch a Kundratic a velmi četnýmzástu
pem věřícího lidu ku av. kříši za apěvu volebnépísmé,
provázené hudbou. Když byl dp. farář vykonal
svátný úkoa svěcení, promlavil k ahromátdáným vě
ným zástapům vřelou = veledojemnou řeč o ov. kříši,
vylíčiv význam Jeho pro člověka v dobách utrpení a |

nestocí duševních —i tělesných. poděkovavjak slavné
OE okná (akoviáštévšem zberůe hasi m žetak
krásnou připravili slavnost veřejně takto hlásícese

pod prapor ev. kříše, do jehoš stínu na křtusv. příjati bylia to v době, kdy mověrci na mnobých mí
stech boří a kácejí sv. kříše a jim se posmívají. Po
skončené řečí slavnostní pomodiili ae věiobní litanie
soela případné, o povýšení sv. kříše, k němaž s vrou
cím srdcem volali: „Zbav nas od zlého“ | Závěrkom
této slavnosti byti opět spěv dvou slok krásné písně
o ov. kříži, o jejíž krásné ení sáslabu má vše
obecně vátený pan řídící učitel£ Rasoch p Jan Dr
bohblav,s poděkování se strany obce dp. ovětiteli. K64
věemohoací Bůh odplatí to obci tak malé ale obítavé
a sbušné, še takovýmto opůsobem dala výraz veřejné
úcty své k Ješíši a dala tak přílešitost i obcím s09
sedním vadáti hold světa Spatiteli!

klab katolického dělatPetickýetva v eh pořádá v neděli dne 27 června
1897. ve 3 hod. odp. na sále bostince „u mosta“
v Hrosově veřejnos apolkovou echůzi. Program: O
politické situaci. P. Emi) Dloabý-Pokorný. © sta
novisku křestanskc-sociálním. P, Vácelav Myslivec.
Vstup každému slušně se chovajícímu posluchači volný.

Valné schůze chrudimské Budče
vyslovila své politování oněm 11 členům učitelského
školního okresu chrudimakého, kteří podepesliprovo
lání ku katolickému spolku učitelekému, poněvadž
prý tím opustili své kolegy v domábání se práv a
svobod pro učitelstvo. Táš „Budeč“ vyslovila ne proti
zalošení katolického učitelského spolku, poněvadá prý
tím spolkem stává 00 učitelstvo strannickým a nesnáší

se „toc agogickými sásalami, ani s učením
lásky Ježíše Krista“.— V Rakoasku máme platné
zákony © svobodě spolčovací a shromažďovací, máme
téš $. 302 tr. s, který štvanice knepřátelství proti
národnostem, náboženským společnostem meb jiným
spolkům, proti jednotlivým třídámaneb stavům ob
čanské společnosti ameb proti sákomitě uznaným kor
poracím amebo vůbec obyvatele státu k nepřátelským
soběstranám sapovídá a trestá. Páni Ižisvobodorysiní
učitelé, kteří nepřejí svobody opolčovecí jiným, kteří
své roshodně katolické kolegy pranýřují a boykottují,

měli se míti trochu vícema posoru. Vykládat
učení Ježíše Krista, k tomu jsou katoličtí kměší a
biskupové povolanější,než liberální učitelé, kteří ©
kostel s nábošenství savadí jen, kdyš musí anebo
jim to nese Badíme liberálním výstředníkům,

oby se trochu krotili, neboť proti jakýmkoliv anačtůmsenašly ještévědyochrannéprostředky.
©.k. okresní hejtmanství proti Špé

pitlstám. Něplecha OBpiritistíckákvete zvláště v
hejtmanstvích tarnorském, královéhradeckém, trutnov
ském, novoměstském a jilemnickém. Růsní drindléfi a
vydřichuší vykořistají ubohé, bladové boraly a hy
sterické šemy citováním duchů a „zjevorázím jejich
vůle“. C. k. okresní hejtmanství v Turnově a vKrá
lové Dvoře vydala dne 9. června tuto vyhlášku protí
nemravným, pohoršlivým schůzkám Špiritistů: | Vshle
dem ku nebespečenství bladného spiritist, učení vůbec
a pro lidské zdraví zvláště, sakazají Ba základě 6
7. cís. pat. ze dne 10. dobua 18D4c. ř. z. 96 od
bývání veškerých spiritistických achůrí. Nešetření to
boto sákazu tresce se vedle $ 11. uvedeného cís.
pat. | vybízejí se páni ob. starostové, aby se o ros
šíření a uveřejnění tohoto zákasu zejména v krusích
ak postarali. ,

Ze Žírce. (Novévýtržnosti prot Čechům.V sobota vrátily Oo álorábradeck bo vězení ně
mecké ženy a dívky, které olsouzeny byly na 10, 16
aš 21 daí pro výtránosti, které proti českým slušbám
Boším spáchaly v kostele šíreckém a před nía, a
v pondělí avatodušní ztropili Námci nové sločinné
výtržnosti, při nichž šlo Cechům a Češkám v Žírci
málem o život. V pondělí svatolušní přijeli odpoled
ním vlakem němečtí dělostřelci prý od 3.a 4. batterie
s Josefova na nádraší šírecké, kdež je německá děvčata
v čele a opatrovnicí a obslahovačkoa při německé
dětské opatrovně Ludvíkovou, která kostelních
výtršnostech hrála hlavní úlobu, nápadně přivítala a
do Žírcedoprovodila. Téhož dne konala se v českém
hostinci v Žírci Aloise Berana zábava českých
děvčat žíreckých. Patrně v úmyslu, aby českého ho
stinského poškodili,zábavu zmařili a rvačku v volali,

savítali hostioce též němečtí vojáci. Mezi nimi
choralo se výstředně 6 dělostřelců, mezi nimi jeden
desátník Asi o 11. hodině večerní del jeden dělostře
lec sklepníkovi Fr. Beranovi, bratra hostinského de
sítník sa pivo. Tento mu vracel 4 krejcery. Dělostře
lec všakse počal hádat a urputnětvrdil, še mudal
nikoli desetník, ale slatník. KdyšFr. Beránek — ne
maje žádného zlatníka — nechtěl se dát odidit, tasil
dělostřelec šavli a počal na Fr. Berana dorášet a jej
ohrožovat. Tento ustrašen běžel k bratrovi hostinské
mu a prosil ho, aby těm vojákům dal zlatku aby byl

pokoj. Hostinský vojákům slatku dal a žádal je, abi pokoje,nekasili mu obchod a společnost. Za chvíli
objednal si pivo tentýž výtršník dělostřelec od uklop
víka Holimicha, dávaje ma koranu. Ten mu výslovně

ravil: Tak se podívejte, dáváte mí koranm — a do
val mu pak na spátek. Dělostřelec počal se opět

hádat, še mu dal zlatku a šádal na slatku zpět. Pro
toňe oslá řada hostí sklepníka mluvit slyšela a koramu
viděle, tu nechal sahanbený dělostřelec neoprávnné
slatky a epokojilse dodáním peněsna korunu. Za
chvíli ; rámus smova a dělostřelci tasili šavle.
Na nadávkyjejich bohmische Huzde, bobmi
sches Gosindel neodvášil se jim nikdo ani toho.
nejmenšího odpovělěti, neboť jedem mistr vojáky před
tím merně mapomínal k pokoji. Zatím děvčata 1
boši strachem se rosutekli do komory, do světničky
a kam vůbec mohli. Tot se rozumí, že bylo po zá

bavě a hostinský utrpěl velikou škoda. Opol nocidályse patrněv německémhostinciNo1čiliv„čí
ale 1.“ — jak se říká v Žírci— nějaké úmluvy, ne
bot odtamtad se vyhraali i © chtěli se dobýt
do českého hostince. Se strany od ailnice (s ulíce)

rozbili tři tabule, s drubé stranyo sokali šavlido dvoří. Některé záseky jsou 10 oentime
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dlouhés aš a i
s. jest,prkno..
ků dveří Kdyavojáci“vadě tehde-svna dreřích Š vojáci

ské hos jou, sačáli běšiti do dveří od
silnice. Takétam jest utí poserovati. Protože ka

mermý práh dřeito dveřní jest prošoupaný,Ppavíetrčili pode dveředřevěnou laš a vypáčili je. Ho
16tmavém hostinci obležení (hostinec totiš.obstou
así 20vojáků,tak aby z nemohln
prchnoati) byli nyní nan ní a tetelili sestrachem. Protože 06 neodvážil s Čechů „nikd.
ceknouti, opustili dělostřelci od. dalších“

etmovali. Uvášíme li, Se národní $tvaníce na Králové
dvorska podporovány jsou penéžně s-Josefova, uvá
žíme-li déle, že pondělní dat stala oc p
puštění Němkyň z vězení a že hěkolk jích vojáky
v pondělí svatodušní ma šíreckém nád očekávalo;
vášíme-li dále,še vojáci bylipředvýtržnostei v ultra
německém v hostinci v „čísle 1.“, tu netřeba mnoho
ostrovtipu k tomu domýšliti 60. še vějáci němeští

bylí od někohoptoti ům vŽárcí peštrání.„Jeme roshodní a zásadní odpůrci národních

Čeranic, poněvadě národní menšiny, a vlastně oeléhy a celé mocnářství jimi nesmírně trpí. Po ne
dávném procesu žíreckém jsme mysleli, še nastane
v Žirčipokoj, zdálo se aspoň, še se protivy smenlily
a širší kruhy obyvatelstva se také dobře snášejí. Alo
ti tajní rýpalové a mravní původci všech výtržností
kteří so šikovně schovají a ty hloupé svedená
mochají to odpykat, ti patrně pokračují v krtčím svém
štváčtví. Dvacet děvčat a jeden mladík odpykalo jejích
štvaní vězením, jíný mladík byl odsousen pro křivé

svědectví a 5 jiných Žírčanů je pro tentýš zločindalováno. Nyní mají přibýti nové oběti. Četnickýzá
vodčí s Králového Dvora totiš hned drahý den po

vffztnosti tyto v Žírei vyšetřoval a příslušným úřaudal. Vojáci, jejichš identta jest zjištěna, byli
potrač ihned o hrosícím jim n spraveai. Vo

chtěliai asi krýti sáda a li se udáníotutlat.
e středapřijelitotišdoŽírcedrahoudvadělostřelci

(kteří se výtržností nesúčastnili) a odebrali se kší

réckému neplatit. noví. M veškerou škoduvmat a a yš jim řekli,de jest jiš pozdě,
i vojáci sedmým vlakem 6 mepořísenou k Jose.

foyu. Litujeme sv vojáky,
eti musíme žádat, aby výtránosti é od vojen
ských a civílních trestních úřadů byly 00 nejpřísněji

, vyšetřeny, praví původcí '. práva a
spravedlnosti exemplárně potrestání. Nemáme žádné
animosity ani proti vojsku ani k vojem.“e státním ú

řadům. Víme,žebados konali jek sákon káže, příeměsvou povinnost. toho bezpečnost v zemi.
Národní minority jsou vůbec k politování, neboť ča

musí si dát líbíti bratrskou svých sousedů.
hové v Žírči, jichá je mezi 1040 obyvately přes

400, neměli také nikdy na růších ustláno. Stát nesmí
i,aby do ohsporůamělozasahovatia

i se k nim ováděti M68vojeko. O armádě našípravil svěčnělý vítězný ek Badecký „V tvém
táboře jest Rakonsko“. Armáda musí zůstati mimo
politování hodné národaí epory. Jest tak zajisté v in
temci krabů nejvyšších i rozhodujících vojenských.
Soukromníku není příjemno,aby bez příčinynechal
se posekat neb rozekat. A dělostřelci ali šavlí
paní hostinskou Františka Beranovu, ohrožovali jiné
a vytasenou šavlí honili sekýrníka Hrdina a to

iča Javanského. Vdově Mottlové, která se svým děv
em rozhodně proti kostelním výtržnicím v Žirči

avědčila, polili roszuření vojáci cekrovinky a udělali
ubohé nusné vdově 5 zl. škody. Vojáci utrbali
tyče e rozbili plot, rostloukli tabule, z venší naská
kalí do hospody, vypáčili dvéře, na děvčata u uzam
čeném kvelbu světničky dobývali se křikem. To jsou
zjevné činy veřejného násilí a stát musí stůj co stůj
sabránit, aby se takové akutky neopakovaly, neboť
ty k obnovení klidu a národního smíru v Cechách
mepřispějí. Jedině dobré úmyaly a péče o veřejné
blaho nás vedou, že se obšírně zmíňujeme o avato
dušních výtránostech v Žírči. Vojenské i civilní úřady
dobře učiní vyšetří-li důkladně věc na místě samém,
neboť tem budou míti dosti očitých svědků po ruce,
vyšetřování se tím urychlí a opakování podobných
výtržností ať se strany německé neb české se tím za
mezí. [eetitia rognorum fundamentumí|

Z Úpice. Sbeednímživotemto u nás po
oledníčas jde jaksi s kopce.Máme unás th besedy
Občanskou besedu, Čtenářekou besedua
besedu, ale to, čemu se říká šivotaí síla, schází jim
tuším všem. Občanskou beseda také jinak židov

KZ rá aneaj telema šidé, kteříjsoučleny,ani při
zábavách besedních nikterak nedávají na jevosnahu
90 přispůsobiti, tak do vlastač v té maší sly
šel více německého než českého hovoru. O čtenátuké

besedě mlaví vtipkaři,se by bez toho přídavku „čte
nóéřská“ docela dobře arému účelu vyhověla. Všem
lidem těžkose zachovat — vědyť kniha menívšecko
a jsou ještě jiného druhu zábavy. Řemealnictá beseda
ta apí uš dokonce spánkem spravedlivých — doufejme,Žeseprobudí,ažsebudetroabitna kobec
ním volbám. Vtovárně Philip Morawets a Sohn, (kdo

čteš rozuměj)snídenamsda dělaietvu racajícímuna
ručnikovém sboží x6proc. na 1 sl. tisko ten

pán! VAprý špatně obod, je cítit ola americká—, R otázku ei dovolujeme: Přidal
ten pánděhnictvu, když obchody dobře šly? Na to,

se dělnictvo ai mikdy nestěšovalo.
ové ustanovené P i okr. nem. pokladny

svolilo v sezení svém za lékaře pokladny p. dr. Pa
nh Jame toma povděční,poněvadánebylavyleu

moánost, ieby to místo židovský lékořbylmohl
obdršsti. Tenpán který dával návrh, sby 20vypsal konkurs na obsazení místa lékařského, byl by

ěknu hlasoval oběma rakama. Kéž jen v novém lé
najdeme upřímného přítele dělnictva! Zomským

niokou

zákonem jest o veřejné adravotnictví tím

opůsobem, že celá seměrosdělsna jest na sdravotaíJ, Vněmákašdémustanoven jest zvláštní|
obvodní.Žeale ani ty nejkrázněji mfméná pud

prospívají li pouss ma papíře, vidíme u

nduší-jedinýob

sároveň továzním -lékařem na Sychrově a ve Bvato
(o. ařem veškerých zdej

ších rodin šidovských. Uvášíme-li dále, že
jedaotlivých osad od sebe obnáší aš dvě hodiny cesty,
pozná kaddý soudný, je-li-možnojedinémučlověkui
přinejlepší. vůlí as těchto okolností úmyslům zákona

ani fyvickyto mení možno Myslíme
je t žájere hlavně venkovskýchobcí, jichš zástapcové

v okresním sastupitelstvu mají většinu,k toma pů
eobřti, 'aby sříženy sde byly obrody dva, tak aby

které obce na obvodního lékaře platí, chudý

Ublječí pravdy a poctivost. (Liga13 u mett -vadělání -a literární syůtotřinaí
Sejména nD ch redaktorů rozmanitých českých
politických týdenafků -a všelijakých odborných listů,

tačitelnou. Dnes novi
některých lidí u nás jiš tak hlaboko pokleslo, že so
stává jenom se samého útočení na jiné.“ Tak píše

Alétheia“ v člale třetím. Opravdu, sč v liberálních
listech o moderní vzdělanosti a osvětě nemstále pl
nými sloupci se mluví, nicméně přece množí se co
den úkasy, které chlonby liberálních šernalistů na
prostou jsou megací. Posoruhodný, jest obseláště
„Školský Obsor,“ jenš vynášeje vzdělanost se školy
moderní plysoucí a satracuje klerikální spátečníctví,
sém jest typickým uplatněním pravidel, jakou vadě
lanost býti memá. Kde nedbá ee prardya objektivní
spravedinoati, tam nemůže se zajisté mlavit © vadě
Jání. Posledním pendantem k této charakteristice
„Školského Obsoru“ jest článek, v dvacatém třetím
čísle jako: Černý květ májový“ nadepsaný. Kdo jem
jedno číslo časopisu toho přečetl,hned domyslí sa,
Še černý ten květ, ostatně tentokrát s „Plzeňského

Obzora“ vynánný vomíklerikalismem, jenž jest svod.čem páné Hofrychtrových kalafunových blesků dva
a padesátkrátedo roka K některým paušálním frasím,

u toho člověka vadělaného takořka ubíjejícím,
tmto odpovídáme. Písatel mluvě o malošení Jku
katolických učitelů praví: „Poslyéme, oč běží. Veško
ren meduh s dnešní a společenských řádů

spočívá v tom, še pokleslo náboženské vědomí
v různých vrstvách

mládeže neděje so
našeho lidu, še prý vychování

ne základě náboženském, a toma
eemá odpomocisřísením katolickébo spolku.“ Po
ohybovačné „prý“ a pospámka ovýpomoci všemu
tomu spolkem katolickým v posměch vysnívající, ni
kterak nám nepostačají, abychom snad nechali se

spokojiti dalšími nepěknými imputacemi a výkruty.
Žádáme vážné diakucse; té však pisatel zapom

papsati o těskémproblému tom, jenž v uvedených
slovech provolání ke kat. učitelům i obecenstvu ob
sašen jest. Praví sice pisatel,že lání to saslu
huje bedlivé nestranné úvahy, ale od něbo tak se
mestalo. Pisatel bá se onomu muži, jenž měl
káceti v lese mohutné stromy, ale boje se práceté
vrhl se ma rosličné bejlí, které v krátké doběod
pravil bes námahy. Nuže, proč nedokázal, že výtečná
slova provolání mejsou pravdivá, proč vřítil se na
pobodiné a vyjeté stezky rnámých podeszřívánía po
mluv o porobé školství, poutech klerikálních a jiných
e jiných strašidlech, které bohužel, ještě tu a tam
dovedou působiti, ač prý intelligence naší doby tak
postoupila? Zkrátka pisatel cítil pravdu slov těch
až příliš, za kterouš příčinom o ních věcně mlaviti
ani se neodvášil. Ano, pravíme s důrazem, „veškeren
neduh, dnešní společnosti spočívá v tom, že pokleslo
vědomí nábošenské.“ Neduh ten jeví se v životě 00
ciálnim, hospodářském a mravním ať jiného ani ne
vzpomínáme. Všeobecně od vzdělaných odborníků
vznává se nezbytná | potfeba národní oekonomie
v dachu křesťanském, protože postavanárodohospo
dářeká školy klassické Adama Smithova,Malthusova,
Ricardova, jakkoli přemnozi ji v době nynější již
opouštějí spolu se zásadami římakého práva uvedla
do poměrů národohospodářakých žalostný chaos. Boj
prot: hrozícímu převratu epolečenskému jen tenkráte
bude s úspěchem, jestliše věudy začne se s důkladnou
reformou křesťanskou. Čí nebylo Roscherovi a Schmol
Jerovi domáhati se, aby v národním hospodářství též
dbáno bylo více náboženství, šetřeno křesťanské mo
rálky7 A jaktomu v hos tví, tak vsociálním
životé, kdež snahy socialistů jsou utopiemi, tak ko
nečně i v ohledu mravním, o čemě zajisté sbytečno
by bylo mluviti; toliko připomínáme, že se musí
psáti nábožensky mravně, jak toho žádá železná lo
gika, a nikoli mrevně nábožensky, jak absurdně píše
„Šk. Ob.“ Národové sbírají se ze školních světnic,
praví filosof. Patrno tedy, fe reforma nezdravých těch
poměrů musí sačíti ve škole tek zřízené, aby výuka
a výchova mládeže v zásadach náboženských, u nás
břesťanskokatolických, ničím mebyla poškosována
což však na jisto ae děje,pak li za stávajících kon
fessiomelních dkol evangelických ašidovských ve ško
lách a dítkami katolickými může býti učitel žid nebo
evangelík. Toho žádáme a nic jiného. Proti tomu pod
rozličnými šedivými jiš devisami brojiti, jest bojovati
prvti náboženetrí křesťanskokatolickému a nikoli
proti klerikalismu, kteréžto eskamotérství jiš jednou

mělo by býti zaboseno od „Šk. 0b.“ „ráně tak, jako
se stalo u pokrokářů kteří aspoň otevřeně j'ěpro lásili boj katolicismu na givot a na smrt. atně
„Šk. Ob.“ jasně přiznává barvu protináboženského
nechatezství výrokem, že škola ychova, tedy
nábožensko-katolická, byla by neschopna vstoupiti do
mového století, ješ překvapí nás movými obraty.

Právě nábožessko mravných zásad potřebuje
lidstvo, Jať jiš prorokuje vševědoucnost pisatelova

obraty jakékoli, leč by nové ty obraty zaměrilykřestanskoa věrouka a mravouka dobre démonickými
systémy zla. Vsdělání, byť sebe větší bes zásad ná

boženských činí s lidí bytostí plné chyb. Vůbec spa
třajeme v myšlénce uvedené malé prohloubení filoso
fické o Dáboženství, vidíme nedostatečný ná
sor světový a životní. S tiskne si tu ruku pisatel

s velikým českým filosofem Krejčím, jemuž prý jiškřesťanství nepostačuje. Což o novém spontan
ním vzrušení křesťanském,o směrech idealistých, o stu
difch Brunetierových pánové nevědí nic? Na konec

| , 0 stazé vyhrané. pícně o sníšení vzdělanosti, Z které školy měli jeme ? Vyšli s mo

derní školy či z kofessionelní ti mušové, kteří naspustlé relinárodní sarazili pluh a jali se s ní do

býrati nový život? Což ta věda umění a všechy
vyošenosti kaltary nevyšly s ovduší církve katoli6? A ať roshlédneme se doma, nebo po světě
-vůbec, vědy v detailech i v celku máme doklady tak
čeťné, fe bychom lacinou frási ta rosmetli jako pýří
i pampelišky. Pánové, jenom buďte hlasateli pravdy á
poctivosti, ale nikoli ubíječi její.
| Stav otemí. Východníčeská nižina: Star
obilí vesměs lepší než prostřední, luštěnín dobrý, cu
krovky prostřední, bramborů lepší neš špatný, řepy
krinné lepší neš prostřední, zelí špatný, řepky dobrý,
pícnin polních lepší než dobrý, lučních lepší než pro
střední, oyoce ní, Inu prostřední. Skodily de
ště a chladno. — Jišní pohoří Sudet. a) obvod
Opočenský: Stav pšenice (málo pěstované) dobrý
až prostřední, ječmene dobrý, žita dobrý až prostřední
ovsa lepší neš prostřední, luštěnin prostřední, cu

krovky dobrý,bramborů prostřední, řepy krmné dobrýaž prostřední, pícnin polních a lačních dobrý, ovoce
prostřední, Inu dobrý. Škodily stálé deště a chladno,
místy též plevel. — b) Obvod jičínský: Stav
obilí dobrý, luštěnin dobrý, cukrovky prostřední,
bramborů lepší mež, prostřední, řepy krmné dobrý,
selí prostřední, řepky dobrý, pícnin polních a lačních
dobrý, ovoce dobrý. Škodily deště a chladno, místy
hlemýždi. — Horská krajina Sudet. Stav obilí do
brý až prostřední, luštěnin dobrý, bramborů špatn
(místy neúroda), řepy krmné špatný, zelí prostřední,
řepky dobrý, pícnin polních a lučních dobrý, lnu
prostřední, ovoce dobrýaš prostřední. Škodily deště,
mrasy, místy plevel. — Česko-moravskávysočina.
a) obvod táborský a německo-brodeký: Star
obilí dobrý, luštěnin dobrý, cukrovky dobrý, bram
borů a řepy krmné prostřední, pícnin polních a luč
ních dobrý, ovoce dobrý až prostřední, Inu dobrý.
Následkem dešťů a chladna vzrůst plodin značně se
opozdil.—b) Obvod pelhřimovaský a hlinský
Stav obilí dobrý aš prostřední, luštěnin dobrý, bram
borů dobrý, selí dobrý, pícnim polních dobrý, lučních
dobrý aš prostřední, oroce dobrý. Pro stálé deště do
sud velmi málo zaseto.

České lázně. U Náchoda2 ka na východ
k hranicím českokladským rozkládá ae lázeňské místo
Běloves s půrabným údolím metujským, ješ náleží
k nejkrásnějším partiím vlasti naší. Velké minerální
e slatinné lásné, jejichž tré železitých pramenů bylo
loni podrobeno bakteriologickéma, mikroskopickéma'
a chemickému vyšetření a rozboru slovutnými učenci

BP prof. dr. Hlavou a Štolbou, ln jiš od dávnýchob známy jako osvěžající.a léčivé Osvědčajíce slav
ně při chadokrevnosti, bledničce, ženských nemocech,
nervových nemocech vůbec, při dně, rheumatismu,
krtič křivici, přicelkové slabosti vůbec a re:

kon ci těžkých chorobách a j. Lázně tyto
náležely druhdy pana prelátu Broumovskéma. Nyní
jsou majetkem konsorcia z Náchoda, jehož členem jest
1 nynější restauratér, pan Karel Tomek. O všemožný
komfort moderní při známé péči konsorcia o roskvět
lázní jest náležitě postaráno. Jaký div, že lázeňská
saisona jest při nastalém příznivém počasí v plném
prouda! Prot: ladné kolonádě postaven jest letos
vkusný hudební pacilon, v němž se často koncerty
pořádají. V lázních samých jest o pohodlné byty po
staráno; tamtéž jest výborná restaurace. Ceny jeou
levny. Odtud lze také pohodlně podnikati výlety na
bojiště s r. 1866, na Dobrušskou skála s novou, tu
ristickým klubem zřízenen rozhlednou, pak do roman
tického, divukrásného údolí v Pekle, do blízkých lázní
v Chudobě, Dušníku, Svatojenských, na Razek a N.
Města m. M., do Ratibořic, v krásný park zámku
Opočenskébo, do světoznámých skal v Teplicia Aders
bachu, na Hejřovinu u na Hvězduu Police.

Rozmanitosti.
Viděl opici a byl bít. opicejsoumoczs

jímaví tvorové, zvláště ty Pvavé, rvavé, plačtivé, omavé a
hravé. Tento druh opic zajímá více dospělejší, kdešto
mládež libuje si více v orankutánooh, gorillách, šimpan
zíoh, mandrillách atd. Vbecky opice jsou ovšem pitrorné,
fintivéa směšné.Zítra bade posvícení w8...,
to bude opio a koček, liboval si čepičákX. vůči
krejčímu J. Ferdáček krejdovic, který od meminky i ta
tínka jiš mocho o opicích byl slyšel, zvláště o Sylvestro
a novém roku, poslouchal s atajeným dechem a rosumo
val pak: Já bychrád věděl,co je to to posvícení,a jek
s měboje opice akočko? Oopicí se unás minale uš
mluvilo. Bylo to v noci, uš hesky ráno. Tatínek přišel
domů od M. pořád hleda] svou postel a nemoh ji nejít.
Obmatal po své posteli, já jsem se sbadil, ale bál jsem
se, a vles' jeem pod peřina. Pak mluvi] něco do čifonéru:
Ctěná sešlosti| Velovášení pání a dámevé! Dovolte, abyob
promlavil Feč. Pak pořád vykládal, o jedno prase více
nebo méně na tom ověté, to je jedao. S křenem prý je
nejlepší. Umilostpaní prý se mů:e každý o tom přesvěd
čit. UBařtipánůprý toho dávajímálo,sa to portu tam
dávají největší. U Macáků a Urnerů je toho všdy dost a
dobry. Na špici kouká s toho vždy jen Špice 8 vzdor ja

kovéma nařízení mluví se někdy v Merkara německy.ineně!Prasejeprýužitečnýsvířea učený,též
už vystupuje také v cirkasu a jitrničky u Javůcku jsou

Mačkal tedy kliku u dvéřído vedlejšíhopokoje. Tyby
savteny atatínek se alobil, kdoho samk', že musívem,
še tady nesůstávé,še je snad vprvním poschodí. Mamínkasevsbudíleatuzačelamele.Řeklama,žemá
opici;já vykosk,aletuopicijsémneviděl.Onzasjířek'žeonaje



smoh' pro
dat, aš ji bude po tom
bit.Aani jeemtu opicineviděl!

Ochlazoná sněmovag. Pro nastávající
dlouhé letní debaty v uberské sněmovně dal před
seda Szilagyi připravit cbladící přístroje, které
budou v snémovné udržovat stáje temperaturu na
16 stupňů. Bude to ovšem hodně nákledné,. Chla
diče a elektrické motory budou státi velké peníze
s udržování jich v činnosti bude státi denně na
100 zlatých. Nějaký chladič, spojený s bodné stu
deným tušem, měl by se pořídit jazéve vídeňské
sněmovně. Když by německá vřava dostoupila
vrcbole, tu by pan president mohl pustit na řvoucí
poslance bodné studenou sprchu g když by zase
debata byla nekonečná, mohl by spustit horkou
péru, aby jednání pohnal parou. Až na košili zpo
cení otcové národa sotva by to ve sněmovně

dlouho vydrželi, když by nie © sněmovny
zvláštním přístrojem byly uzavřeny a když by
současně sněmovní restaurace zůs uzavřena.

Poslamce rigerosamtem. Hpvěstnýad
jutant Frentiška Kosšuta a poslanec na uherském
sněmu, Viktor Pichler, skládal tyto dny rigorosum
z římského a kenonického práva a z mezinárod
ního práva. Zkužebními komisary byli Sághy,
Antal a Pickler. Bylo sice hned při prvních
otázkách vidno, že »velkomožný« rigorosant lab
čeji mluví před voliči, ano že lépe dovede mluvit
a interpelovat v sněmovně maďarské, — ač Sághy
měl ještě útrpnosť se svým kolegou »ze ctěného
domu.« Také Antal nechal rigořosanta poslance
ješté proklouznout, a bylo by všecko dobře bý
valo, kdyby nebylo té nešťastné filosofie práva a
ještě osudnějšího professora Picklera. Jedině to
muto mocný pan poslanec má co děkovat, že
může po několik měsíců přemýšlet o tom, že
přípravy pro rigorosum z filosofie práva jsou
vlastně inkompatibilní s přípravami pro různé
pouliční a protidynastické demonstrace. Professor
Pickler nedbel totiž ani na immunitu poslance
rigorosanta, ani na jeho zásluhy +0 vlaste, ale
posvítil si na nepřipravenost ovelkomožného« kan
didáta tak důkladně, že tento ani nevyčkal
prohlášení výsledku zkoušky, ale atratil se tek

človíček dovedl dělat nejradikálnější oposici. Ano,
před přísnými zkouškami třese se i největší radi

kání mluvka| E
(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Eraze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24
Sochusv. Václava a andělů jsem obdr

žel v úplném pořádku, bez nejmenší pohromy a
poškození. Především jsem úplně spokojen, jak
výrazem zbožné tváře, tak i velcbnou postavou
překvapen. Práce Vaše a umělecké provedení
jakož i živost Vaších soch jest úchvatná a jiné

práce sochařské podepných firem zahraničnýchz jisté země odkud tolik podobných věcí se knám
zasílá, zůstávají prostou prací řemeslnou.

S veškerou úctou oddaný
(4-110)

kaplan.
V Svojanově, 2. dubna 1896.

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 12. června 1897. 1 hl

pšenice sl. 6-30 aš 6.66, žito sl. 6.10 až 6.40, ječmen
sl. 4-90 až 4-45.oves sl. 880 až 860, proso si 0.—
0:00, vikve sl. 5-30 aš 660, brách sl 0.— aš 000.
čočkaal. 00.00aš —— jáhly sl. 9.— aš —0-—,krap sl.
8-— aš 21-—,bramborů sl 220 až 25

V Králové Dvoře n. L. dne 32. května 1897
pšenice O——,| tito 5-10—6-80, ječmen © —0—0—,
oves $-20—3-40, hrách 8.—9-——, čočka 11-00—18-00
vikev 6-70—7-30, jábly 8-—1650, kroapy 8.——18—,
brambory 2-20—326U, vejce (kopa) 1-10—1-30, máslo
1.—— 1.04 tvaroh 12—14, maso hovězí 64 kr., maso
telecí 60 kr., maso vepřové 72 kr., maso skopové 60 kr.
a 8-60 8—, oláma 1:50—1-40.

| JAN UHER
V HRADOI KRÁLOVÉ

na náměstí (34)
dodává každé množství nosičů
(travere) ihned ze skladu, který se
nalésá na Pražském Přelměstí, dále
nabízí ze svého skladu na náměstí
č. 139 klešťové železo, drátěnky,
veškerékováníanástroje,barvy,
formeže, karbolíz, cement, ku
ohyhské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v osnách nejlevnějších.

V PRAZE, aa Václavském nám. číslo 68,

v nejsolidnějším provedení nabísí

závěsy do oken
závěsy ovilinkové,
závěsy damaškové,
sávěsy dřivkově,
závěsy prkénkové.

úřadům a ct. obecenstvu jak
ku zařizování mových t obnove

vání starých oltářů, kazatelev,
soch,křížůatd. vše vnejlepšímprovedení

za Cenymírné. 9%
B Víceropochvalnýchvysvědčenípo ruce. UB

NADrOĎKT
ze šoly, syenite, mramoru
a pískovce má na skladě
v bojném výběru v kašdé

osně 81

kamonický závod

JANA HOLUBA

na Smíchově,
v Tylově ulici čís. 529.

za „Knížecí“u plynáray.

Rodinné brobky provádí I
dle vlsotních neb daných
návrhů. Oprevy hrobek a
náhrobbů vykosává rychle

a dokonale.

db4444440444444444
= Jen za 2 kr.—

korespondenční lístek a obdržíte

zdarma a frankhko
nejnovější cenník firmy

A F. KLAUS,
tovarna na razitka a písmenka v Liberci.

PLPTTTPTOTPTTTPTTTT
„Evač$te

žádati vzory běžných
Wap“KOBERCŮ"BS

: u firmy: (85)KAREL, HERINK,
v Praze, Malá Karlova al. č -147-[., v „Červe

ném domě.

Naznačoní jekosti Žádouono. Cony tovární.

JIL 306

Aeřnánkový květ
čerstvýbez šťopekidobře sušesý, kupujevka

šdém množství za ceny nejvyšší | (112)

lékárna Karla Hubáčka :
w Hradci Králové.

Poppův jediněpravý

2M inkoust alizarinový

u s van el , i

kowsty doporučujefirma

Popp a sp. majitel J. Kuchynka
v PRAZE, zal r, 1842, Soukenická ul. čís. 8.

Pro pány rodiče.:
Ve všeobecně znémém a plné důvěry požívajícím odc. k. místodržitelstv( ve Vídni schváleném ústavu pro kPe=

olení střihu, čití čatů a jiných
rečních též nacelé levné

třené
v

přijímají se díva

znopa a ručí se za dokonalé vzdělání.Zdokonm=německé řeči. 103
Ústní zprávu o úplné spokojenosti podá z ochoty dů

stojný pán Jee. W. Lukášek, duchovnísprávce Lute
rova ústatu a gyma. katocheta w Hradci úlové, psn
Jan Chelt, prokuratorw Senetimě pošta „pení
WW. Rloeclová, choť vrchního úředníha státní dréhy
w Pitzmi, Nerudova ul. 960, pan Jesel F čalou
ník w Sladovech. Písemní dotazy zaslány na pí.

Anežku Eitterovou,
řidivelku ústavu Vídeň VIII., Lerchenfelderstrasse. 4

00000 bí
Obchodní škola

Y Náchodě.
"Tate na základě ustanovení císařského na

Hzení ze dne 27. června 1850 autor obchod.
Zkola jest ústavem poskytujícímodborného vadě
lání ve vědách obchodních tém p. stadujícím,
kteří chtí státi se administrativními úředníky
v sávodech obchodních nebo průmyslových

Do ústava přijímájí se absoloventi IL. tř.
nasis, reálky nebo školy měšťanské, jakož |

tí, kteří přijímací zkouškou prokáží způsobilost,
aby za řádné posluchače přijati býti mohli.Mi
mořádní posluchači se rovněž přijímají.

Nový školní rok polne18. září t.r.Zápis
koná se od 15. do 51. červencea od 1. do 18.
náří t r.

Bližších zpráv ochotné podá

Ředitelství obchodní školy v Máchodě.

118
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"=Čtěte“

Číslo 9. »Časovýc úvahk«
lého katolického sp'sovatele po

přineslosPár mt i Ávaha

Jan Nepomucký
ve světle dějin.

Str. 32.SR“ Cena 4 kr. "8 Přivětšíchobjed
návkách 20 procent slevy ibemzebenýoo er Je

KOKOOKOGKGOKIOGOOXOK
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Reslauraní dřív Sohmorlassek
46anyní ECostelecký. p

na Ferdinandově třídě proti Choděrovi. . 9)
Dovoluji ei P. T obecenstru slušné oděliti, že jsem rozsáhlé a renemmované salony Schwer- “

taeskovy najal velkým nákladem co nejelegantněji a nejvkueněji dle moderních požujavků na plzeň- ja

20nej výtečnépivo ze společenského pivo Plzni, jež přímo-od :Doporučuji jl6 varu V mo

čepu čepuji, Peka (svojioxaa kécnyní jei v keždé denní době velkým ýběremaveškor m no- +vinkami salsony a specialitemi opatřena jest. — Vianý sklep zásoben jest nejvybranějšími známkami domá- ,

cími a cizozemskými.Cony při všem ce nejlevnější a ve všem rzorná a přísnáobsluha. o)Svoje rozsáhlé a sateny nabízím ct. společnostemku pořédání banketů,| Za
pvpbnjhon patko ch schůzi E . k)chod omních|! hořejších mistnosti ject z Pordinandevy třídy Ť
I z OBarfinské ulice. Aa

Poroučejete p. 1.obecenětvude vzácnépřízně,zromenámse ve vší úctě 1)k
h)Karel Kostelecký, restauratér,

dříve v měšt. Besodě Hradec Králové.

výle. ZAEAM

jsou korkové voskované

KOBERCE ||
V nejlepší jakosti máJedině na skladě

Y. J. ŠPALEK |
vwHradoi Králové. (22)

gap- Zlaté a stříbrné klenoty | "Um

VÁCLAV ŠOLC,
zletník a otřibrník,

přisežný soudní znaleo a odhadce
v Hradci Králové

| (ov.-Jánské náměstí číslo 77.)
2 doporačaje ctěnému obecenstvu hojmě sáso

W vynález ŠÍbený sklad klenotů,alatých,stříbrnýchapravých českých granátových šperků, stříbrné (5
ši stolní náčin

o, k. výhradné privilegium
s nového a čínského stříbra, (ž

ozdobné stolní nádobí veškeré slaté a stří- j$

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.

brné hodinky. I. jakosti; dále pendlové hodi
ny a budíky různých druhů se zárukon i—
3 roků za ceny levnější než všude jinde.

proti pocení nohom uchrání každého od nepříjem
ného pocenínohou,ale též | od Vše za levné ceny.

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

p ec v O
4 E APE NE % 4 RK |

FKXX

Kočáry

(18)

Voškorézboží je úředně skosleno a mmačene |

Jedině nosení mých patentovaných s dobré kůže $| Objednávky a správky se přijímajís zhotovují,
a s vložkami ku Prosycovásí uhotovených střevíců | , tž veškeré správky bodinek se vyřizují.

9kedh

bolestných oznobenin
a kuřich ok

scelá osvobozuje. Pros jakož | návod a osobní
braní mírypr a franko. 51

Josef Hanzliik,
Vídeň XVII, Wei88gaa88e 2.

M—=M
ODOOO0000000 nejnovějšísoustavy,práce solidní,

s «€ R, JE Č E vw cenylevnédoporučeje

olomoucké, Čeněk Buben,
světoznámé, pikantní chuti, kterým ae žádné jiné nevy
rovnají, nabízím sa mírných osn. bkilovou asi bedničku
obsahující všecky druhy na zkoušku, odešlu proti předem
zaslaným I sl. 80 kr. poštou. — Olomoucké syrečky
prodávají se v cisině jako delikstesa! Adresa: (48)

kočárník
w Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavách: V Jaroměři stří- n
brnou, -v Dobrušce zlatou, v Praze státní
bronsovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší

V. Sindlerová Olomouc, | vysnamenáníčestnédiploms právemraženíZtracená ul. č, 18 zlaté e s korunou.

IOOOOOOOOOOOOCCO

akouské přírodnívíno
ve sklepích rozličné ročníky bílé a
Červené. Doporučuji velmi dobré Bleté =
stolní víme (bílé) litr ze 38 kr.; zasílá JC
se pouze od půl hektolitrů výše. —

Dovozné zs půl hektolitru odtad aš do Hrad.
Králové obnáší 1-26 sl.

JOSEFMRÁZ,rr:
9 jitel vinných

Svůjk svému!

Vyznamenén na výžtové v sřradci Král. r. 1894
slalou madaslií a diplomem.

podle nejnovějšího amer'ckého
spůsoba vyrábím a konám ve
dkeré prácev ohoi les j
přesně a solidně na základě dlou

boletých skušeností, ra
če ma nejlepší obelehu a
nižší ceny mež všude

jinde. 88
Ctěné přízní obecenstva
poroačí 0e v úotě plné

Jesef Čáslavský,
zubní technik

Pražskául č. 77. v HradeiKrál

eine je jE)

XMXIX

-Bejnížšíceny!

pan farář J. Pitban.

O>3OCXX

hdADDDEDD LA hd

Pebnképet
vyrábí (54)

továrna na stroje a alóvárna železa

Josefa Horáka
v Lomnajel nad Popelkou.

DE DC.DC.BG.BGDC DG.

oradeké přístrje
a veškeré potřeby

ku fotografování
odporučuje

Tomáš Loukota
první továrna fotogr. přístrojů v Čechách

založena r. 1874.
v PRAZE Feordinaudovatřída 27.

Nákrěníky a zástěry
eejmodernějších vzorů na

bízí levné 52

Ant Chaleupecký,
mech.tov.výrnákrčníků a zástěr

Semily (Čechy).
Jarní novotiny. Prodej

| ye velkém i malém.

, Vysnamsnánnasemské jubilejní oFram,
6. 1891. s ne národopimé jetov) českouovonské

r. 1690. slatou vystavní medalié.

Antonin Sucharda,
sochař a řezbář w lové Pace

(v Krkonoších)
doporučujese ku zhotovování oltářů, bežich

plneticky , křižové
sty, sech Svšícěve dřevěikameni.se

Starší práce umělé ceny majícoi,bedlivě
opravuje, pozlacuje a polyohromuje.

Maje pak výrobky vlastní, ze své dilny
poobázející poskytuje mimo bedlivou po

sluhu i oeny oo nejmírnějš i. 66

O00000000000000000
SAOlorvy ss%
všeho drubu nejlepěí jakosti, levnější
než ve všech továrnách, jakož i veškeré
práce čalounické i dekorační zhotovuje

JOS. THOŘ,
čalouník a dekoratér

(114) w EXradci Králové č. 235
(dům p. Dobrkovekého).

©OOOOOO000000000000

sukně
vlněné

za G5 kr.
prodává

Karel Švanda,
«f | Dro pány na obleky tkadlec

v mederníbarvědrap. v Borovnici
žíhované na Moravě. (75)

Metr zl. 3-30
Na úplný oblek 3 metry

zl. 9-90.
Vzorek této látky, ja

kož i bohatý výběr mo
derních drahů na obleky.
svrchníky, jen zaručené
jakosti a v mírných ce

nách se na požádání
k mahlédnotí ko sa

šlou.
První český zasýl. závod
Bd. Doskočila

v Chocni.



Do Hradce Králové a okolí.

gos£F FLEGz7
sedlářa čalouník

v Hradci Králové,
dovoloje ai ctěnému obecenstvu oznámiti,
fe dnem 15. května otovfe svůj závod

vdoměp.Urnera
proti kostelu sv. Ducha

a doporačuje se k provedení veškerých:

prací do oboru jeho spadajících sa ceny

Čerstvě pražeonou dobré chuti
kg.za zl. 1.60, 1.70, 1.80, 1.90,

pražskou směs kg za 2 zl.Kávu surovou
dobré jakosti

1 kg. za sl. 1.30, 1.40, 1.60, 1.60, 1.70,
1.80 nabízí

KAREL FANTA, PRAHA—II.
Růžová ulice č. 9.

ORVlastnípražírnakávy.<
Při odebrání5 kg. franko.

AE Svůj k svému! CY

Stavby nových
varhan

nejnovějších výzkumů, veškerých rosměrů a veli
kostí, se silným velebným hlasem, karakterní isto
nací, se vsdašnicí kužejovou neb paeumatickou, 60
svláštním hracím stolem i veškerým kombinačsím
zařísením doby nejnovější, důkladně a vbusné pro

T vedené se ceny 00 možná nejlevnější doporučnje :

y

ohvalně známá firma

Josef Vanický,

| vzů rn m i
hanyaharmonia

m

Tamtéž k dostáni výtečná barmonia
americká | evropská.

I Disposice s ilustrované cenníky varhen, jekoši
harmonií zdarma a franko.

„»
pa É I

pta, pozlacovač

J. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučoje se P. T. kněžstvu a patro
nátním úřadům

pozorováníoltář,náhrobků|
a veškerých potřeb kostelních.

2 Mimo to příjímá a vkusné provede

malby chrámů.
Vzorky předloží se na požádání.

Veškeré zakázky vyřizují se vkusně tr
vale a levně.

Umělecký

"zavod
10) promalbu

mážrikyatd.
„ Jakož 1 veškeré rady

obdorné zdarma.

Stálá výstava

nejnovější konstrukce

pro plyn a benzin.
200čestných samené

olorůí wesilou vícenešli 190.060k-ňakýeh
(61) v běhu.

Zásapco:A, ŠEDIVÝ mačalomíKinského třída čislo 321.

Každý původní motor „Otto“jest opatřen oehr
známkou, jínak je nepravý.

M
do potřebuje

*

vVvoDbU
pro města, obce a soukromé domy.

všeho druhu na ruční,parní, :odnía žentourovýpohyb.
Lázně a klecety

nsjnově ítškoly, nemocniceasoukromédohd systému, které nezapáchají
"Hysreutickétrkače,

které do Hibovolnévýškya vzdálenosti samočinačvode
vystřikují.

Samočinné napáječky
šelesné, lé, emailované neb z kameniny vylévané,

poslední nápadně levné.

Wětrné motory
bouřívzdorné úplně z ocele a železa.

Teplovzóněné motory
pro villy, cihelny, velké hospodářství a zahrady

staví

JÁROMÍR GROSS,
hydrotechnický, stavební a instalační ústav

v Litoměřicích.
Znaleczo0 radu, rozpočty a cenníky na požádání

zdarma.

skladn

MOJA a JOO

Lndvik Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydšově

dříve v HradelKrálové
odporučajesvůjatelierkprovedenívšechde
korativních

luji obrasy nové. (s)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
, pošádáníochotně vyprecujía rozpočty předloží.

MAESSEERSLA22RAM8AM

O090000000000000000
: MY- SVŮJ K SVÉMU!-Gu ©>
©

2.. To nejnovější
© jakož iveškerédrahy hladkýchsakos ka

o všem účelům <

< v obrovekémeg měnu >
h kV.J. ŠPALEK:

© © tovární sklad suken,— $
Š umělé tkáloovství a vlastní výroba 3

: . podšivek (22)Š
S v Hradci Králové. %
Ovzerk y ng požádání franko. Prosim ©

| $ bon©udání druhu z k jakému účelu. $
©

© | Y-PEVRNÉCEMÝ 3

če 900000000 29295909990
E

Vodovody
| zdalko s hluboko položených pramenůa studaí,

samočinné neb pro jakýkoliv pohon

WY*čerpadla GW
všech druhů, též veškeré opravy těchže.

| Reurové atudny. Čerpadla vrážecí.
Samočinná napajedia.

Lázně, koupelny, klosety,
8. Sodborně apejlevnějise zárukouzařisuje

I n

ňMúU

|; A. Rainberga,
j první konces závod pro stavbu plyno- a vodovodu o

v Pardubicích. 98 |

Rozpočty a cenníky zdarma a franko.

ábytku
Závodzaložen P. 1668.



| Číslo 120. Ročník HI.

Rozhledy.

„00 teď?“ tene dnes memysli každému, kdo
opoměkud vážněji o politické záležitosti zajímá.

Nynější situace je tak nejasná, še kašdého, kdo
© politických otázkách přemítá, napadá obava,

politikové ve Vídni neučinilinějnký
přísovečný unás — So Cokterý zninyní o sitnaci vykládá, to jest pravidelněa
každý soudný maž touží po výkladu situace auto
ritativním t. j. každý by rád alyšel projev celého
českéhoposelstva,jak vcelku svém na poměry
pohlíží, jak je jako celekpojímá.
- Pání poslanci jsou již skoro měsíc s Vídně
doma, avšak s důvěrníky voličů doposud nepo
rokovali, tak že pro budoucnost mezaujímají dnes
jednotného stanoviska žádného, nejméně pak ta
kového, ješ by jim celý národ ve své většině
dehválil.

Nenapadá nám aiktesak a jejich odsu
sovati, někdy mlčet je zlato, avšak © nynějším
případě nevidíme k úplnému mlčení dubu a to tím
tnéně, poněvadž následkem bezstarostacsti poslanců
ote: „čoteď“,začínáae lidtaké vpoliticene

staráti: noo pětt, tokoA v. U že je mnobo, „00
teď“ učiniti aprohlásiti bylo by nanejvýš na čase,

přinésti nynějším českým politikům velice nepříjemné
překvapení. Třebes že se proti jejich vagačnímu
klidu líď mebonfil, tak předce jenomjsou vlivu

plní jednotlivci, kteří se na nast situaci dívají
zrakem starostiivějším, meš-lí mmozí z poslanců.

Že někteří z mich mají soukromé vá

když aliby ty mejsou aa kolka.
dostalo se českým politikům i českém

du již dost, těch jeho zájmům netřeba a proto
bylo by nejmeším záhodno, aby poslanci s li

v dobodnntí, „00 teď“, aby věděli „co
pak“, kdyby tobo bylo potřebí. Mluvilo se o tom,
že se mákonati jemerálníporadačeských posla
ců vPrase, ale to se sovrkloma obmyšlenýsjezd

českých m udá,úm so že 00 čeští poslanci dost oprav
dově a počlivěnestarají o to, „co teď“ tak. jak
by bylo záhodno. Připadají nám, jako onen strej

ček nina s rostrhanou chalupou. Když mu vy
čitali, proč si střechu nespraví, aby mu do svět

saní tohozapotřebí hg pon Abyjetáebí a „ kdo pak eště

ve chtělzmoknoatana | . JezE /
A : poslanci dyní také, když je zatím„ nemají za potřebné starati se ou

vněnístřechymedsebouaaf zasezačnetřebas
bouřit apráet tak možná bude na to již pozdé.Proroctví a svolání zemských aněmů také

m agtdo se domnívá,žo se snadčeká, ažrez větryzase sklidní a ulehnou, může být
sle zklamán,neboť zatím můževe Vídni nabýti
vrobu mínění zcela jinaké, než-li jaké tam bylo
před něsícem. Nejvíce však překvapuje, že oficielní
„jazyky“ českého poselstva ve Vídni, p. dr. Herold
© p. dr. Eagel jako by s povrchu zemského zal

„ amiž by alespoň oni jménem poslanců pro

om mění, ikoOpatrní a prozíra jtikové nechali
segohněná srdce lidu vychladnontidříve, dokud b

sebyli v k bedepři ta tlukou a tlonel, padně potřebí. A moudří
politikové nechali by si ujíti právě ayní vhodné
chvíle, abysa sebou celý národ ajednotili opět

jeden čik zavedením hesla všem jeho příslužní
hm společného a milého a upuštěním veškerých

příčin k rozkolu a svárům? Na půdě dnešní situace

mohloProde oko ačasné dojíti he shoděa smírucelého národa, potřebují především — mlado

Bi vili a druzí přidali a
mobli jsme býti jeden muž, kdyby naším nynějším
rozhodujícím politikům šlo více o pěch náro
da, než-li o stranické zájmy jejich v . Neríme,
kdy se opět dostaví tak vhodná chvíle, která by

B

8

3;
„we

tak vlídně a bes obtiší vábila každého upřímného
Čecha de opslečné řady — —

o . *

Přítomnádoba sama vsobě chová jistou ja
ko kouzelnoa náladu, pod jejíž dojmem především *
radikální a realistické zásady pozbyly najedsou
své svůdné působivosti.

Jest to zjevnanejvýšpozoruhodný,že se ra
dikální klouček sám rosštěpil na pěkolik skupinek,
s níchž každá dobrou polovici své ostrosti i „ka
ráže“ sama odložila. Ano £ mnohých radikálů vy
barvili se náhle zoela krotcí politikové, kteří více
ani útoky ma náboženské přesvědčení neshtéjí
schvalovati, ač je to velice laciné.

Nejhůře však vede se v nynějším vzduchu
drahdy slavné společnosti realistické, Panové si
po leta vyhrabávali nejsasloužilejší muže že zapa
dlýeh již jejich hrobů a vinili je z podvodů, me
pottivostí, nevlastenectví. Pánové si brali ze ží
výchvynikajících mužů jednoho za drahým a „od
pravovati“ a pronásledovali je jako lidi daremné,
nehodné — —

Byla topravá hrůzovláda, jiš realisté prováděli. Deset let „napravovali“ českou společnost,
jejíš mnozi členové dokonce i s Jistým zájmem na
tu jejich odvahu pohlíželi, ale konečně nadešla
chvíle, kdy náble stoji realisté u konců své pů

sobnosti. totiš činili a podnikali, to byla samá

ce Výjpchnobylo jim čpatné, všichni lidé zejenam oni jyůi. | b

normu- Jik si oui mystilia 00el i

rosmanitým
A proto nebylo divu, še se zejmenave mládeží
radostí tajil dech, když viděla jak realisté chytají
za pačesy tu to, tu zase ono. Aráak mládež byla

(, která velmi brzy Ze realisté hra
se v cizích vlasech jenom se snahou své 080

bičky vyvýšiti, v popředí postaviti, bez upřímné
snahy věc a poměry napraviti, zvelebiti. A mládež
byla první, která záhy vzpozorovala, že se realisté
neprávem hrabou v císím le ee — Špisavýma
rukama, které mamobóhbo dobrého čistého člověka
našeho umazaly jemom vlastní svou „realistickou“
špínou. A přirozený následek toho byl, že dnes ze
všech stran sypou se na realisty zdrcující rány
hrozných výčitek a žalob, tak že realistický pra
por jest dnes pocuobaným, hnusným cárem a jenom
to nezazmamenati bylo by škoda, že realističké
čanopisy vypadají dechem svým jako evangelické
církevní věstníky rázu bojovného.

Jestli se protestantští duchovní a realistické
časopisy chtěly opříti, tak se přepočítali a jest-li
Be realistické časopisy chtěly opříti o protestant
ské duchovní, tak se přepočítaly také, neboť rea
lismuszapadá dnes mezity nejnepříjemnější vzpo
mínky, jaké česká histurie má a tam protestantětí
duchovaí nebudou je následovati, třebas že ne
mohli popříti, še ka př. vinohradský „Čas“ vy
hližel a vyblíží jako „ordinariátní list“ pánů Cí
saře s Klobouk, Duška z Kolína atd. Jdou také

hlasy, že se realisté protopři nedávných volbáchdoříkaké rady ujímali tak borlivév Praze kandi
datury soaialisty Dědice ablavné jenproto, poněvadž
Se jeden evangelický vyšší na Moravě
jmenujetaké—Dědie.Spočívávhlasechtěch
snadno pochopitelná špička a domaěka — —

COSSEN

Slavnostní dny v Hlinsku,
V sobotu a v nedělí oslavil křesthnsko

joký socialní vydělevací dělnický spolek „Svor
nost“ slavnosťsvěcení svého opolkorého spů
sobem důstojným a významným. Slavnosť tato bude
míti bobdá veliký vlív na smýšlení městského oby
vatelstva, neboť toto mohlo ma vlastní oči poznati
obe směry, sápolící v českém národě o vítězství. Slušný
©skutečně vzdělanýčlovék nemůže býti ani na okam
žikvpochybnosti,ku kterémuz obousměrůsemá

přidat. Resbodní křesťané a Čechové v pravdě intetní hrde se přihlásili k svému praporu, praporu
te.Sedké přímosti, poctivosti anárodní i. Cha

ped křesťanskou slavností z mésteutekli,čímě 'uřejsměma jevo dali, že se sa své tiché společ
níky stydí. Ano, jako krtkové zůstali ve svých děrách
téš radikálové, kteří před slavností ai mohli nohy
nběhat, aby smařili příchod a přivítání J. M. ndp.
biskupa Edvarda Jana Nep. Brynycha A 00
veřejné vystoupilo proti snahám katolickým, to budilo
upřímnou soustrast katolíků a veřejný posměch širo
kých mass lidu. Tak se opětně osvědčila pravdivost
přísloví, še směšnost a výstřednost ubijí se sama a
že kdo jinému jámu kopá, sám do ni padá.

V sobotu, v předvečer slavnosti, uspořádala
v městě „Svornost“ hudební dostaveničko, které
budilo živou pozornost. Slavnostního průvodu súčast
nil se též jsden socialistický redaktor. Večer konala
se přátelská achůze v místnosti apolkové, která se
znamenitě vydařila, naboť dostavily se do zábavy také
deputace bratrských spolků, jimž šli členové Svornosti
na nádraší naproti a srdečně je přivítali.

V neděli o 4. hodině ranní probudil ospalce
se spaní budíček a střelba s hmoždířů. Poznenáhla
dostavily se též ranními vlaky nebo na ověnčených

vozech bratrské spolky a jednoty a sice: s Králové
radce, s Chrudimi, 2- Litomyšle s Rychaburka,

Chrastě, Poličky, Ústí n. Orlicí, barka, Vojmova
Městce, Polné, Přelouče, Náchoda, Čáslavi, Humpolce,
Bovni, Přibyslavi, Proseče, s Ranné a Moravan Hosté
byli uvítání členy Svornosti e chralně známon hu
dební kapelou z nova. <

ice, farní bodova, továrna Hassova a

mnohé jiné budovy byly ozdobeny prepory vzdor všemošným agitacím, a prosbám. ce s ná
městí ko vedoucí okréšlena byla břísovými

stromky.půl 9. hodiněkonalo se vítání matky prepore.
Kněžnu Vilemínu s Anereperků zastupovala
v této čestné funkci paní Ásna Freygangová.choť
knížecího lesmistra = Libáněč. Průvod pro matku a

kmotry praporu (pen Hermínu Sokolovou s MariiZlevorovou) a drůšičkybyl malebný.

Uvítaní nejď. p- biokupa.
Mezitím blíš:l se povosJ. B. Mílosti od Hole

tína. Na hranici města Hlinskauvítali nejdůstojnějšího
Vrchního Pastýře místopředseda „Bvornosti“, pan Jan
Sedláčeka jednatel p. Jan Sládek, dále -pánocé
Ferdinand a Antonia Sokcl. V ulicíchměsta po
sdravoval lid uctivě svého arcipastýře. U slávobrány
s nápisem „Vítejte nám“, která stála vedle spolkové
místnosti před schodištěm ke kostelu vedomcím, oče
kávali J. B.Milosť pan místodršitelský rada p. Josef
Šafařík z Chrudimi, soudní rada p. František
Seidl a p. berní Roček, městští radové a členové
obecního zastupitelstva z Hlinska, p. Jindřich Roz
voda ředitel měšťanských škol e pány učiteli, před
nosta stanice p. J. Svoboda, protektorslavnosti p.
Fr. Just továrník z Vídně, p AntonínZlevora zá
stupce továrny Haas a synové,lesmistr p. Freygang
s chotí, obě kmotry praporu, četné dámy, hednostáří
místních spolků a společenstev, domácí i cisí spolky
a pak četné duchovenstvo v čele s biskupským viká
fem vdp. Aloisem Kopeckým. Vedle místních du

chovních spozorovali jsme jmenovitě dpp. bis. notá- *
ře Otakara Richtre, faráře = Rychmburka ápéneDvořáka, Fr. Kotrbelce s Krucemburka, Ant. Holuba
z Všelákova, Jos. Plocka z Trhové Kamenice, Miku
láše Simona ze Svratky, Ant. Bartoše s Ranné, Jama
Selichara z Kameníček, Fr. Mimra z Krouné, dále
dpp. Stanislava Schónbe z Chlumu, J. Bednáře
ze Stadence, Jana Zittaus Trh. Kamenice, Jana Kost
kána z Ranné, Josefa Bečičku se Skutče, Fr. Rohlíka
s Níškova a j.

Předseda „Svornosti“ vp. Alois Donbrav
ský uvítal J. B. M. takto: |

Vaše Biskupaké Milosti!| Nejdůstojnější Pane.
Když založili jeme před 4 roky náš křesťansko kato
lický spolek „Svornost“ — tu bylo naším nejvrouc
nějším přáním, aby nad hlavami našími zavlál 00
mejdříre prapor, jené by byl symbolem našich snah,

a aby tenpropos posvěcen byl rakeu Našeho nejdůstojnějšího Pastýře,jenš znám jest po všech vlastech
českých jakošto nejprvnější přítel katolického děl
nictva. A hle, s po dříve než jeme se na
dáli, vidíme uskutečněné přání naše. Prozřetelno-£
Boží nám dala dobrodince, kteří nám pomohli zříditi

krásný rapor — a Vaše Biskupská Milost daes knám obrotivě přichásí, aby našim snahám vyprosila
milost Boží a požehnala náš spolkový prapor. Jménem
svých milých soadrahů vítám se synovskou uctivostí.
V. B. M. a z hloubi ardce svého želám toho od Pána
Boha, aby sa všecku ochotu a dobrotivosť otcovskou
sa ta vznešenou poctu, kteroa Jste ráčil prokázati



našemudělnictvu00Vámodměnštiráčila prosímap,
nejpokorněji, abyste Nejdůstojnější Pane rášíl ná
mejprvé uděliti svého biskopského požehnání.

Veškeří hodnostáři i lid Jekli, kdyš J. B.
M. udíjel požehnání.

Pak oslovil nejdůstojaějšího Vrchního

če. farář z Hlinska, Jan Šembera: Vaše B. Milosti|ejdůstojnější panel Po prve ráčil Jste zavítati do
našeho města, abyste posvětil por „Svornosti“.
Osměloji se Vás co nejuctivěji vítat jmánem farního
duchovenstva a veškeré farnosti. Kéš bypříchod Vaší
B. Milosti přinesl pokoj a mír do města našbho, kéž
byste nalil útěchy a hojivého balšámu ma rány, na
které hnisá naše společnost. Nechť se splní výrok av.
písma: „Požehnaný, jená příchází ve jménu Páně!“

Nejd. pan bi srdečně za toto uvítání podě
koval a promluvil pak několik srdečných slov se svět

mi i duchovními hodnostáři. Spolky a společenstva,

jod i četvé drušičky a nesčetné davy obecenstvaly špalír. Z místních jepolků se dostavily jme
novitě: Řemeslnická beseda s předssdoup. Karlem
Churejsem, spěvácký spolek Svantovít, (předseda .
Fr. Seidl) věscka živnostenská společenstva s před

pode I. pp. a obch. gremia p. Fr. Bedřichem Adám
ou MH.sp. p Ant. Jehličkou, s

předsedou š.
. ichým, s předsedou

V. á * p- Jos. Hadcem,starší I ochorap. Fr. Skéla, atd. Vysvedmutí praporu a průvod do
chrámu Páně děl se slavnostnésa prospěvování písně
„Tisíckrát pozdravujeme Tebe“.

Nový prapor „Svornosti“ mesli v průvodu 64
jiných menších družiček vedených slečnou učitelkou

rocháskovou na bíl stuhéch slečny:Pan
tůčkové, Baumannová, ŽemličkováSuchých,
Prokopova, Vebrova, Dřevikovekých Lud
mila s Cecilie. zhotovenjegts téšké červa
né a bílé hedvábné látky, kterou „Svornosti“ přiči
něnímdílovedoucího Antonína Zlevory da

rovala firma Filip a synové z Vídmě. nár ejzhotovily v pravdé umálecky ctihodné sestry vo

*5e. Josafeorodnj za máaj“ Uprostřsů praporusev. e orodaj za |“ ru BO
Jézá se český lev s korunou svatováciav. a a ná
pisem: „Pro Boha a vlasť“. Skvostné stahy s téš
kého hedvábí červenobílé s modrými okraji vala
„Svornosti“ matka J. J. paní Vilemína, kněžna
s Auerspergů ros. Kimských.Stuhy stříbrem a dra
hokamy vyšáté nesou nápis: „Svornosť v Hlínsku.
Pravda a právo svítěsí l“ Líc stuhy nese jméno vy
soce urozené darkyně a datum evěcení, 20. června
1197. — Za dražičkami, které nesly prapor, kráčely
paní matka a kmotry praporu, prapo lků a
jednot s Hradce Král., Litomyšle, Polné, Přelouče,
Hurapolce, Čáslavi,Chrudimi, Poličky, Ústí n. Orlicí,
Náchoda, literáckého spolku a funkcionáře „Svornosti“
více neš 20 kněží s J. B. Milostí, který před hlavním

oltářem I a vykomal krátkou modlitbu, načež
za průvodu varhaa zpíval lid píseň před kázaním.

Slavnostní řeč J. B.Milosti.

J. B. Milosf navázal kásaní na slova orangolia.jak člověk jeden učinil večeři velikou a pozval k ní
mnobé. Jedni se vymlouvali, de koupil putero spře
žení volů nebo pojal šena, jiní še « jiného důvodu
nemohou přijíti. Jest zajisté všem známo, kdo ten
člověk v dneésím podobenství jest. Jest to Syn Boží,
Ježiš Kristus. Ten pro lidstvo mnoho učinil, kdyš
saložil nábodenství pravé a církev svou. Sva ná
boženstvím učinil nám hostinu velikou, k nís pozval
veškeré národy, aby Boha poznavše,s ním se sje

dnotuli a se nakrmili apos ili ješté lepší večeří nanebesích, kdeš pakšíti budou ve véčné slávě.
Slovy: Učinil večeři velikou, míní ae také ve

čeře Páně; jest však viděti, še mnosí k ní nepřidli
ač pravil Pán: „Já jsem ten cbléb šivota.“

„ LádéneporosamělislovůmPáné a nástupros
dělil se ve dvě strany. Jedni, kteří chtěli býti vůdol
lida, ti pravili: Tvrdá je ta řeč — a odešli, více s Je
šíšem nechodili. I obrátil se Ježíš k pozůstalým,
v jichš čele stál Petr, u tásal ee jich, zda-lí i oní
odejdou? Petr odpověděl: „Pame, ke komu půjdeme?
Ty máš slova života|“

Takoré rozdelení lidatra aastalo i teď. Jedni se
staví proti Bonu a jeho sv. náboženatví. Mnozí s nich
dělají se vůdci lidu, ale v zaslepení svém praví:
Tvrdáje řeč ta, totiš nábošenství jim překáší, aby
nárušivosti překonávali, rozum svůj Bohu bo
vali a v pokoře sili. To jest synům tohoto evěta ob

tížným a protopřestali býti syny církve. Dají aiceještě dítky sré t a martvépochovávat, ale ordeem

VEK 20 rmaké v m tomto je rosdělení a jední
ví: Tvářeč jest tvrdá. Schází tu meži, ktaší by

postavení svého kráčeti měli v čele lidu. Na to
previl ndp. biskap: Ale vidím tu mnošství katolických
mužůa jinochů. Tážu se Vás, zda-li i Vy odejdete?
Zda-li i Vy řeknete: naše slovo jest rozkoš, tvrdá je
tvá řeč?Vy iste statečné přes odpor a protivenství
Vám kladená vyznali víru Ježíde Kri Vy jste sů
mali při JežíšiKristu avíře Jeho.

Kdyby zde někdo byl a řekli: Ale těch mábo
Šenství jest více, které jest tedy to pravé? —Tupo
-vašme: Jménemučeníků všechřeki Petr: „Kam bychom
dj? Ty máš slova života.“ 8Petremmluvil Pán Ježíš

A„preto jen církev zalošená ma Petrovi je ta pravé,. ovce neboť jediné té jeho pravé církvi řekl:
a beránky mé“

Rozdělení národů ma ty, kteří jeou proti
pro m, rosdělení to Ba

j j smíšenina také
ků jest vo svémnitra

lepší,nešliveřejnésedělá.Ládéti bojíseslých novin,

Bo p hospodě, o adanici,nebojiné čestnéhmotné postavení. to j osud ta amídeni
to kolisání. To však nemía ho. nách
čteme často © kerakterech. Praví se. „To jeou kara
ktery|“ Pavnýkarakter se ničehoneboí a znáse ve
Ďejné k svéma přesvědčení, Lidé palovičatí, nerozhodní

noo šádným: karaktery. Rosdělení národů musí
Jiáv; starého zákona jste sl

bylivyblzení, aby sloužili Bála naboBedpoJrae: Jeli

ve Vásvíra v Boba, Krista tedy túněto
Jest M Vámsáleší -na vužích. lostuých $
úřadech, elušte Bálu!Jest-l)vám všaksáleší naBohuacírkvipravé,tedyslušteBehu!

h
valy křesťanské karaktery. Kampesský převí,
že třebajíti nejenk večeřivelké, ale téš ma horu
Olivetskon. Křestanu jest snášeti dobré | zlé: Petr
řekljednouJešíši Krista: „Cosa to Panedostanes ?“
Pán odpověděl: „Vy, kteří jste opustili věscko, dosta
nete věčnou blašenost.“ Pak-li se bodeš křestane tá

křesťanem, budeš míti předaě dobré svědomí a pak
přavon víra v Boha; budeš vědět, fe Jul něco více

nož svíře, še mášrosum asvobodnouvůli, aby 
znávala tato průvodce všech věcí, Bola.
Boha znám, tedy mám téš povinnosti k němu. Zvíře
má sajisté mnohé amyaly bystřejší neš člověk, na př.
orel a lev vynikajímnohými tělesnými vlastnostmi,
ale žádnézvíře nemánábošenství, vyšší snahy.
Kdo říká: „Já nábošenství nemám“, ten se přísnává,
še májemtělo, še se ataré jem,aby se dobře zajedi,
napil, dobře se měl ao jiného te nestará. Takový
materalismue k uspokojení člověka nestsčí a proto
volá Lev I. „Posnej člověče důstojnost svóul"“

Tak ai milení posluchači můšete

žítí hmotné roskoší, nebojako lidé s vyššími ůčely,s nábošenstvíze. Ne je-li tady mesi Vámi někdo,
kdo by měl choť žíti jako neresumný tvor. Pochybuji

o tom. Lidé,kteří povídají še nábošensící čdnmk spáse a blafenosti ba, ti nazývají všecko

„© Kdyš klesá člověk k nesnabožství zvířete, to
nazývají osvěta; kdyš otročí duší i rosamem hmoté

tomu říkají svoboda. Chcemellinak aby valduch, musíme se dršet víry v Ježíše
Mnosímyslí,kdyš všeckoodJežíše odpadne,

šebude lepšívzdělanosts vůbeclépena ověté.To
však je klam. Divoch v Africe sotva jiskřička
snalosti o Bohu. Kdyby tam přišeltakový moderní
osvětář a blásal, še náklon svých ti ne
třeba, že lse býti bes ní, ta by mu takovýdivoch
odvětil: „To my teké děláme,“ s še silnější požírají
ty slabší. Se svou osvětou bes víry v Bobaby ta
kový osvětář mesi divochy asi moc nepořídil. aproto
ti osvětáři nechodí osvěcorat divochy, ale sůstávají
hezky doma, aby se tu ooohatili a dobře se měli.
Do krajin divochů chodí Bohem nadšení missionáři,
ti namáhavě se napředučí jejich řeči a snášejí pak
všeliká a strádání, aby lidstvu prospěli a jej
osvítili. Že několik let má takový missionář kolem
sebe blouček bývalých divochů, tmavých neb černých
sice, ale mravných, kteří se bojí nestondnosti, ne
mravnosti, neslůšnosti, křivdy, krádeží a sločinů. Od
missionářů naučí se lidé ti řemeslům, orbě, nančí se
číst, osvojí si větší vadělání, usnadní sí živobytí
hmotné, věří v šivot věčný Z toho viděti, še nábo
šenství není proti vzdělání, proti pravé osvětě, nýbrá
naopak, všady je podporuje. Kdyby k nám před tisí
cíletím nebyli zavítali Bohem madšení apoštolové slo

vanětí, sv. Cyril a Methoděj, soadbychon? byli dosad»-pobavý, anebo bychom shad více sni nebyli. Kdyby
mnozí ti naši nevěřicí páni četli ů české dějiny
evanjelike Františka Palackého — jinak by soudili
o dějinách a poměrech našich. Církev nebyla u nás

roti vsdělanosti a osvětě, ale všady p podporovala.iž ve středověku byly přivšech farách zříseny školy,
při kapitelích a kl nalézaly 00 čkoly vyšší a
universita v Prase saložil nám náš nejkatoličtější
král Karel IV. (hlavně s návoda svého kancléře a
arcibiskupa Prašekého Arnošta = Pardabic). —

Naši nevěrci všecko toto neznejí, oni čtou jen
' své nevěrecké spisy a lístky. Proč pak klosáme stálo

více? Proto, še se vzdalojeme od Ježíše Krista. Když
se však Krista držíme, blížíme se k němu, a kde jest
v úctěkříž a kalich, tam diřípravá vzdělanost,tam
je vše proniknuto sákozem Bočíma směřuje k lepžíma.

Mnozí myslí, aš pomine nábodenství, že se to
všecko ve světě srovná, še bude lépe. Náboženství
naše praví: nepokradeš! — ono dovolojevlastní
majetek Když se však teď hrne veškerý majetek

jen pořád na jednu třídu a stranu, tedy to nepřišlood náboženství, ale od toho, Ze se náboženství a Boží
přikázaní neplní. Namnose je tím vinmo také zřízení
státní a sdělávání zákonů vo prospěch jednotlivých
stavů a tříd v duchu nekřeostanském. bře pravií

jeden nd nedávno v jednomSmejlépaby bylo: kd ©ové ny nic nepomohou, še neji: ylo, kdyby
se lidé drželi desatera Božích přikézaní, které jsou
nejlepším zákonem.

Tento zákon se však neplní ani od těch, rmjest to největší povinností | Malý člověk bývá často
sa neopatrnou krádež s malicherný přestupek přísně
trestán;kdyžee ale vedeve velkémobchoda prů
mysl tek, že se dělají lichra, podvojné úpaaky, a
pepříslašné hry, které pohltí oslé jméní téch menších,
ta dle tyrsenímnohýchneníprýto vydíránía krádeš.

Náboženstvínašerolá: béda , kdožvdovy,
airotky a chudé utiskují! Náboženství naše káže pod
porovat chudé Avšak ti velcí boháči dají toho málo,
sa to podporují inoho tí praví, ale méně zámošní
křesťané. Právě proto tedy, že 0e náboženství nesa
ohovávé. plodí se druhé nesrovnalostí v majetku.

Bůh chces však, aby sákonodárstvím a milosr
domstvím vše 20 o tak, abychom vějchná
mohli býti slušné dšvi. Byle také uhsadon
cechů řemeslnických, aby mohl elušně žíti, kdodobřepracovata ŠivÍsepracněa ivě.

diívějších dob nebylotolík nesrovnalostí s

bídy. Oi t4 doby, 00 zavedeny stroje, cokřnaje svobodaživaostí, la se n č obohacují jední
na úkor jiných Kdybychom 00 však dedeli všichni
Boha, bylo by více y, nebylo by tolík nespokoje

nosti, vysávání, vydírání, dření, nespokojeností anesrovnalostí.
Nepřátalé víry praví také, še náboženství prý

saamená reakcí — lotví. Reakce.jíti spátky
k Pánu Bobe, by však maobo Ja; neméně by
prospěla reskoe k desatera Boších (oAkěvesí Nedejte
se proto mýliti lichými frésemi o roskoi. Ta mechos

otročení a vyszávání lidí, ta chce, aby vlady rosko
doval Hák, aby přestaloBrotoplánosé vost ©mnohéjiná která ve skécu a sáhubu.

|

SO np
n jey,še p v rosbroje,
de nikde nechce, byl také zasypán anonymními ne
dávkami. Dopisy takové nejsou znásskou vadělanosti,

je to neslušnosťě ose Kašdý ať jedná vojejně avystupuje poctiv ušno jest bojovati pomlovami
a anonymními mi. No pravil J. B. Milost,

rodsde KK nen ožížil, še nedělalner v ně,to, v je poprvé. Vystoupilta veřejn
jednal přímo, a dle toboaž lid soudj. Ti, kdeš jej
sasypávali banou a petnimvot, nejsou ostatně pravými
tlumočníky lidu a temto se nedrží toho, 00 mlaví a
dělejí jistí lidé ©půlnoci v hospodě. V kostelej

plno věřících, caši jest důkazem, še nesouhlasí s ,oš proti dnešním slavnostem brojili. Odpouští všem,
kdož proti svěcení sv. kříče s slavnostikatolického
spolku „Svornost“ brojili. Snad přijdou 1 ti časem k
Jepšímu náhledu.

Zatloukání hřebů, odovadání pra
Doru, měesv. aprůvod z kostela.

Po alovaostním kásezí posvětil nép. bi =
aasistence všech kněží, obklopen jen věsmí fusi,
místními a spolkovými i spolkový prapor
„Svornosti“ za obvyklých při té přílešitosti slavných
církovních obřadů, msčeš ce dálo zatloukání hře
Za beala: „Pane, ka komu půjdeme? máš olova
šivota věčného!“ — satlo rvní hřebík ndp. biskap
Edvard Jan Nop. Brynych. Na to li besle

Šetatrk (©hřeby: n šbelskýrada P jomslafaří pojenými silami),m . Áema
Freygangová (3 BohempočnívEtd6 době po
daří se dílo tobě), pí. kmotra Hermína Sokolová
(Pro Boha « vlast) a paní Marie Zlevorové (Boku,
vlasti a králi), slečna Pantůčkové (Kocti a cbrále

Bošl, protektorR: FrantišekJust „Pr>radosťa slávanašeho spolku, lidu délnického a maší české vlastil“,
'dp. farář Jan Šembers (Modli se a pracej), pan
soudní rada Fr. Seidl „proBoba a nároď, p. berní
Roček (Sloužíš tento ko oti a chvále Boší,
jménem městské rady p. předseda Řemealsické bo
sedy Kar. Churajn (Spokojenosůasvornost, p. Amt.
Zlevora, sástu ey EiipHaas 4 ojnové, pen
Jindřich Řosvoda, ředitel móšťanakých dkol, p. J.

Svoboda, přednostastanice. Dále zatloakli bobya proneslivýznamná hesla přítomaí dpp. kněží, p
vé a zástupci živnostenských společenstev a spolků

2 Hlinska, sástupci přespolních spolků a jednot

Na to posvěce prspor „Svornosti“ slavněvatýčen asástopkyně J. . kněžny Vilemíny s Aner
speryů rozené Kinských matkapraporu pí. jeemistrové

KanaFrozgvagové prozlaríls jsným a svučnýmasem:
„Ctěnígénosé! Členové spolku Svoznosti! Jiné

nem Její Jasnosti Vysokorodé paní Vílemíny, kněžny

z Auerepergů,jakožto matkypreporu odev. dávám dorakou Vašich tento prapor. Přitom dovolaji ai Vás
otšní pánové v krátkosti pposorniti na důležitý obsah
jeho. Na šardi Vašeho praporu stkví 60 odsnak naší
svaté víry, totiž ov. kříš. A tím elavně navazajeto de,

še choste vérně státi p své sv. víře a tuto slovem8 skatkem hájítia nikdy se šádnos osna od ní ao
odchýliti. vidíte na svém praporu obras svého
sv. patrona, ochrance dělníků, sv. Josefa. Tento ve
liký světec, jemná v opatrování dán byl sám vtělený
Sym Boží Ježíš Kristus, ehválen jest v písmě svatém
jeko taaá spravedlivý, totiš jako mad vynikající všemi
ctnosti. A to mébýti Vém, křestaně'í jinochovéa
mužové povabuzením, abyste 90 vynasvažřli témde VBOC
svůj následovati a státi ae muái dokomalými, ros
šaísými, řádnými a povsýmikarektery, by tské ©
Vás jedenkrát roznášela se chvála, že byli Jste opra

vedlivými. — A na drohé strané praporuprá sEdíte znak. Č-ského královatví s nápisem: Boba
j vlasti“ Že tento znak Jste sí vyvolili na svůjprapor,
tím Jste chtěli celou veřejností dobázati, že Jute
a chcete býti vědy věrnými syny naší milé české vlasti.
Nechť pánové, tato ušlechtilé lésta k vlasti pronfká

srdce Vaše, nechť symbol slavného království

vode Vásvítěsněk VašemuKg ěrnka cti,nechť sa pomoci a spolapůsobení spolků katolických
domůže se národ ý své- žádoucí samostateosti a
blahobytu a ták splní se v pravdě ono heslo, jež vě
novala Vám Jasná kněžna: „Pravda a právo vítězí l“

Praporečník Svornosti příjav prapor od

-— Velactěná paní! Jménem milých soudrabů
ijímám z rakou Vašich prapor, který právě ru

„ B.Milostipoavěceabyl.Nejprvejmenem
svých děkují za tak vel:kos čest, která nám proké
sésa byla ta, že Její Jasnost, vysoce urosená Vile
mína kněfna z Auersporgů milostivěse uvelila
býti matkou prapora. Moha směle jménem sondrahů
wvých slíbiti, de to znamení svatého kříže,
které sdobí serď bude nám vědy po
bídou, abychom si vážil: své av. víry, sbychom ize
dále všemožně o to 60 zasasovali, by blahodatné učení
Kristovo promikalo oslý máš vořejšý žire:, abychom

nebrůi pose katolickými kfesfany dle jméma, nýbržtaké skutky. Jostliše u-kateční se tato vznešená my
dlénka, která jest vůdčí hvěsdou katolických spo
pakdojista každý snás stane ae mešem roašafným,
uřem, o něm bude itvýrok ný, jako
© uv. Josefa, ktorý byl patronem chých dělníků,



Bokaždý 5nás bade srzavadlívým. Ano, mybudeme
pracovati oto. aby spoločnosť Lidskéobnátila se k Bohu,
aby šilapodl Př kanalIBožích »mrovoukyklolanské s seto, os Ihostej

jedevsté «mlj m nhl obráril vežikou čásťje te i os
Bašebomiléhočeskéholide, takle mejenomstal s

nýmku ov. víře,ale také ke svévlastí. My
chesmepěstovatihorlivouláska kmilémuné

vou anadíkrásnéčeské vlasti aproto sa poKLTA no
, em zDOVě

v srdcích láska kvlasti a národa. JanepůiB k dende
vedou j potomei svých zbožných praotců,

jako pravíČechovédedovedounikoli rá dným slovy;ele skutkybojovatiza avouvíra, vlasť akrále.
oenétiJakopevná hradba kol tohotoposvé

kab Přapora© iti sebademema jedné straněprotinepří víryKristovy,nadrabéstraněprotinepřátelůmnaší milé vlasti. A vtomto zápasusa
právo apravdu bohdá avítězíme,tak jako druhd

B mnamenímkříše svítěsil KonstantinVeliký.
Řeč tato onadivéhočeskéhofemeriníka-pl

srysíhopřesvědčení,a jsouc voslém kosteleslyši
telea,učiniletemnejlepšídojem.

o Ke ootké,oasistencehnědísloužilvdp.
zpěvua bedby,Po požehnánía pomdrovumuilskčea . Po nání a an

Bořadil 4 v Kootalepošt průvod Emmatnopil aci o 1
hodiněodpoledaíprůvod Průvod,v němš
bylo přes 72.drůšiček a tolik apolkůs 12 prapory,
poskytoval malebný pohled. Největší pozormost obe
osnstva a svláště veakovanů budil ovšem novéposvě

-. cený prapor. Průvod prošel s budbou celé město. Na
to se komal společný obéd v místnostech „Svormosti“.

Na faře byly u obědaJ. B. Milost, istátních
aobecaách úřadů, spolků a velebné duchovenstvo.

mice. alků biskap přijel temtéš v slyšení sástupoeměste, a depataci „Srornosti“, která Mu vzdala
dík za laskavý příchod k slavnosti a posvěcení

Po pošehnámí mělo se konati slavné posrěosní
ov. kžížo na hřbitově. Neš protoše růsné

intriky 00 proti toma dály. Veřejné mínění takovéodsusovalo a pan radní Zmek by
y! před takovými komplimeaty sotva smek'. Také

pen parkmistr Antonín Beneš, švakr říšského po
slance Kerla Adámka mob! ualyšeti o sobě pe

ky a coš teprve známý Manichejee. Na
se vybralo dobrovolnými dary 206 zl. aměco dala zá
ludna. Vp. Alois Doubravský kaplan a starosta
p. Beneš dali kříž dělati va podzim u kameníka Rů
šičky v Chradimí. Tento alíbil kříá zavčas zhotovit
4před3medělmipea!takédoHlinska,žejesthříš
botov a že mohou proněj poslat povosy. Ve středuořed slavností pojednou pasl, še se kámen po
rouchal, še kříž nemůše býti hotov. V Hlinsku jest

fe to učinil s návodu jednoho městskáho rady.v chvílisevšakkameníkleklavsobotu
byl kříš pojednou botov. Stavitel jedem chtěl kříš po

it sa +00zl. hned,alechtělto udělato 60sl.
laciwěji,pak-lí svěceníse odbudeaš po odjesda bis
kupově úřesfanským takové jednání není a o židov
stopokrokářskou práci hlinečtí katolíci nestáli. Jiný
stavitel, dobrý katolík, l kříž sdarma. Hlinečtí
katolíci si jí dobřenesolidní jednání chru
dimakého kameníka a diví se jen, jak je možno, aby
takový zbožný ohradimeký literát tak jednal s kato

obj jná “ nedodrželdanéhorr Slavnéposvěcan i kříže v pozdější dobětím ovšemnikdonezmaříl. JE

Dezvuky slavnedtš.
Po sv. požehnání odebralis9 účastníci slavnosti

do hostince pzna Bohumila Adámka kdež v pro
stranném sále uspořádala hudba košínovská zdařlý
koncert. Navětívila jej elita obecenstva a veškeré míst

nosti byly přeplněny. Při volné zábavě účinkoval
na pera varůdě ka at spěvák,pan Andreso , svým Upy rostamál v
keré posluchače. výMepy “

Kdyžserozneslo,šeo5.hodině poj kolem
J. B. Milost, vyšlo obecenstvo na silnici, katoličtíto
veryši utvořili špalír a hudba zahrála císařskouhymnu.
Mile překvapilobecenstvo spontanní projev, kdyš malé
drůži Tonička Jakelová a Miloslava Ročár

kové davšese vysvednouti příbaznými. podaly J. B.Bilosti vkusná jce do kočáru. Kočár zastavil a
mejd. biskup za temto dětský dárek s úsměvem podě.
koval. V většina ošmíchspolků se vrátils do
svých domovů. Večer konala se ve spolkové místnosti
taneční zábava, -přiníš opětúčinkovalavýbornáka
pola pana J. Vaška s Košínova. I tato zábava byla
navštívena elitou dam « Hlinska a s okolí a
kruhy obyvatelstva. Zábava zdařilá trvala téměř do
ranních hodin. Navštívili ji i mnozí ti, kdož původně
proti ní brojili To mohlo býti

žostit obrátily na sabeposors kdněkos jly na sornosťcalého m
$racsovnostsokolskáudělala ja
k

Polittoký přehled.
Češti šlechtici e politické situaci

Na schůsi katol. Jed král české
kopanév nedělik ony koda ( hr.

přítomných

:

panel ha born 58 Krečného: 00 jících pelitiokázek,stojímetdmezbdámasnakto okjě

všem útokům tak povnouce ukázala a která své
lečaé názory v adreesím návrhu, přijatám všemi ska

nami, jasně projevila. Aby tato ojednocemnost vět
y a zvláště ovormost mesi českými strany j

dloshopotrvalaku blaha rakouskéříšea neší drahé
vlasti, tomu volám: Zde? Bůh“ — V medělníecbůzi
„Politického spolku v Táboře“ kde mluvil vídeňský
redaktor „N. L.“žid dr. Penížek, poslanec dr. Hy
mek Lang atd. pravilbr. Doy m, še ma ničeho není
ssáme, še by v žádala český velkostatek za pro
střednictví

vyjednávání o česko-německýsmír,pochybuje velice č, že by vzhledem k pevujícímu
rosechvění myslí takové poslání mělo úspěch a vůbec
vyslovil pochybnost,še by klub českých velkostatkářů
takové prostřednické í vůbec přijal. Vřele vy
alovilse br. Deym © pevném čra a shodě kluba
českých velkostatkářů a ými poslanci a vy
slovil naději,še poměr ten bude trvalým. 3 důrazem

vil hr. Deym, še dokod tato většina potrvé,naše
doucnost je zajištěna a ničehose báti nemusíme.—

„N. Fr. Presee“ zuří, že málomlavný feudál hr. Deym
si tak nápadně namlouvé mladočeskou krasavici aže
tak pro Iiberály mizí meděje, že badoa moci s ny
nější situace kořisti.

Orbsky církovní kongres mésesejíti
11. července. Dne 21. června počaly vělby delegátů.
Maďarská vl.da, která Srby politicky úplně si podružile,
nsmahé ce. aby ma kongresu měla potřebnou dvoutře
Uuoovonvětšinu k směné stanov potřebmou. Spojená re
dikální a liberální oposice tvrdí, še se to vládé nepodaří
a že Broové neodvislí adrží ci většinu.

Královna aoglická Vikterie a s ni
eelý národ anglický oslavují 60. ročnicí její vlády. Dno
20. června 1836 nastoupila králorne Viktoria jeko děvče
18leté vládu. Od té doby obchod a průmysl anglický ne
tešoré se zmobl, državy anglické ve všech dílech světa
se roamnožily, královna Viktorie přijala také titul císa
tovny indické. Celý národ anglický usnává sásluhy mou
dré královny a parlament usnesl se 411 hlasy proti 41
hlasům Irdanů, podati jí osobně a hromadněadresu od
daností a věrnosti. Irčané odepřeli své účastenství při
G0letám jubileu, aby tím demonstovalí před světem, že
nedomobli se ještě všech svých práv. Protože v Anglii
vlédne pariemeut a nikoli královna, nevyvedli Irčané
tentokrát chytrý komeek, naopak spíše sš u anglických
stran uškodilí Mohatmedání s Indie, Egypta, Afganistanu
sid. usnesl: 90 za to demonstrativně oslaviti jabíleum
kráiovny. Tato přijeja 21. června do Londýna a byla
veškerým obyvatelstvem slavně uvítámna. Císaře našeho
sastapuje pří jabilejních slavnostech aroikoíže František
Ferdinand « Este. V bukinghamskóu paláci byl přijat s
nálešítými mu poctami. V Londýně meškají též zástapci
46 ostatních mocnářů a států, četná indická knížata,
předsedové ministerstev z Kanady, ze států aastrálských,
s Kapskaa deputacezevšechzámořskýchocadangli
ckých. Anglická královna vládne největší říši,jaká vůbec
něbdy na světě byle. Bosloha její obnáší přes 27 mili
ovů čtrer. kilometrů a čítá 861 milionů obyvatelů. Re
sko má roslohu 22 a půl m. km. a 122 m. obyvatelů,
Čína má 11m. čtver. km. a 868 mil. obyvatelů).

V Ktali! připravuje se opět ministerská krise,
Veřejné mínění žádá, aby četné podvody, jichž se vyzi
kající poslanci a státní hodnostáři účastnili, byli konečně
potrestání.Jednásetupředevšímo náčelníkapodvodníků,
zýrméhopředsedu-rronějigý Francesca Criepiho,eutobývalýrepublikána Geribaldián,kterýse dopustil
sločinu dvojšenství, který pak jako vůdce demokratů a
hibarálů domohl se nejvybších státních který vo

kpitálských s chudých nadací, který ve pěch velmo
oenských obeutek Italie promarnil | krvavěvydělané ©
Bestřádané fondy dělnické, který sám vi dal od různých
státem privilegovaných bank a společností

vyplatiti statisíce slatých, jejš v tomto směru následovala
jeho hodná dema s neméně zdárný oyuádeb, který do
pestiv se velkých krádeží drahokama a peněs musil
apr hností do praarií Jiboameriokých, tento Francesco
Criepi, který sařivě potíral kstoliccou církev papežství a
katol:cké knéžstvo, který polporovsl židorokon interna
olonálu a zednářské lobe, který byl sůštitou všech ob
skurních ktiklounů, pokl: jenpodporovelí. jeho vláju,
tento Francesoo Criepi veliký přítel Bismarcův a sapří
sáhlý nepřitel Rakouska, má býti vydán na žádost stát
uího návlednictví v Bologni soudu k stihání, poněvadš
se dopastil rázoych podvodů. Odsouzení | Criepiovo zna
menaloby odsoazenídlouholetéhovládníhosrvérav Itslii,
a proto vysoké i porlamentární truhy všemožně se při
čiňají, aby ovyhly ještě zavóce nepohodlnou vládu mar
kýsa Radiniho Zda-li ministr spravedlnosti požedá ještě
tenlo týdeu onémovnu, aby svolila k vydání Crispiho
soudníma stíhéní, zdali markýz Rod'ni síská proti Cri
spíme většinu, jest dosud nejisto. Přitel Criapiův Sen
nino napíná veškeré síly, aby Ralisibo orrhl a dopo
mohl k vládě buď Crispimu saméma anebo sepoňsobě a
Crispiovýmstvůrom. Liverál Z snerdellí je na vabách,
ke komu te mé přidati, Giolitti jest sice odpůrce Cri
spího, slo sóm má také mavh> příčin obávati se odhalení
podvodných škaadálů. Vůbec v nynější (tajii není parla
mentární strany, ktesé by měla úplné Gisté svědomí a
která by te nemucila obívati možna kompromitajlcích
ji odhalení. Radinimá zatímještěvětšinu,ale ovšem
nejistou většinu. A při jednání o státním rozposta byl
přijat denní pořádek Caetaního 275 hlasy proti 185 ve
prospěch vlády. Katolíci italští, kteří se voleb sněmov
mích od dob ojednecenné Italie neúčastní, kteří se- však

domohli vlády témět ve vůech zastupitelstvech velkých
tněst, kteří jsou hospodářsky a politicky organisováni,
mohouse klidnědívatímavývoj věcív Italiia možná
eovenšdobe daleka, kdy jímpepež dovolí účestnítse

perryjkyvíe voleb s kdy pakkatolické hlswy ©oméruvlády rochodnou. Markýz Redini, hledeje opora
čá výseoně vdilení-oVoltanane

Drobné zprávy.
Glavnest Božího těla v Hradel krá

Jové dála ne velkolepým způsobem, Účastnila se bo
J. B. Milost a veškeré ducbovenstvo s vys. důstaj.
půnemgenorelsímvikářem akapitelním děkanemdr.

Tb. Aloisem Frýdkom, důstojalctvo sdejší posádky
s brigádním velitelem, místodršitelský rada p. Šolta
a veškerými úředníky c. k. okrosaíbo hejtmanství,
president soudu p. Vác. Vondráček se všemi s08d
ními rady a úředníky, státní nárladaí pan Antonín
Bínda « pp. úředníky c. k. stétsího návladnictví,
starosta města p. dr. Ulrich a jeho náměstek pam

stvo, pán: ředitelé, prolessoři a učitelé se studajícími
a školní mládeží, četní jiní faokcionáři a nesčetné
sástapy lido. Průvod vedl Jeho Milost náp. biskup
dr. Edvard Jan Nep. Brynych s kostela sv.
Decha ke čtyřem ma uáměstí pstareným oltářům,
které umístěny byly u krámu p. Gergariče, K. Rich
tra, u domu p. K. Jeřábka a spořitelny. Na celém
prostranství před biskepskou residencí rozestaveny
byly 4 setniny 21. pěššího plake s praporem, které
vypálily vždy při udělování ev. požehnání u jednotli
vých oltářů břímavou calru s pušek, načež zahrála
vojenská kapela rakouskou byaene. Nebesa na nejev
svátosti nesli městský ruds p. Pilnáček, Soukup, no
žíř Novotný a mistr kominický Pokorný. Podél ních
dělala špalír četa vojska, Průvodu sáčastnilo se ne
vídané množství lidu z celého okolí. Slavnost Božího
těla jest také nejkrásnějším projevem katolického vě
domí obyvatelstva.

Br. František Ladislav Bleger sla
vil v sobota v úplné duševní svěžesti DOleté jabileum
svého doktorátu. Nejpoctivějšímu a oejstaršímu pra
covníků, rádci a vůdci českého národa dostalo se
nesčetných gratalací od předních mužů v národé a
zejména od právnické fakulty v Praze. Dej Bůh Vše
mohoucí Riegrovi ještě dlouhébho,jaróho věka, J.
V. císař povýšil Riegra do stavu boronů.

Osobní. Pan Adolf Ručka, professorna
c. k realných školách v Hradci Králové, mož vzác
ného vzdělání a širokého světového rozhledu, paeda
gog oblíbený, stal se ředitelem nově zřízeného real.
gymnasia v Morav. Ostrově. Pan ředitel Ručka sta
doval v Uherském Hradišti, v Kroměříli a v Olomouci,
universitu v Praze a ve Vídni, načeš byl vycbovate
lem u hraběte Westpbalena v Praze, kdež měl příle
žitost stýkati se s předními muži naší veřejnosti. Jako
bodrý Moravan, zná par ředitel Adolf Ručka velmí
dobře moravské poměry. Jako muž rozvážný a záro
veň energický, bystrý posorovatel a osvědčený paeda
sig — p. prof. působil v Litomyšli, v M1. | Boleslavi,
v Slaném, v Praze, v Jiodřichově a v Králové Hradci
a podnikl delší studijní cesty po Evropě, — hodí se
pan ředitel velmi dobře k řízení českého ústavu v mě
stě národvě smíšeném, ajce s většinou českého oby
vatelstva alo s německým obecním zastupitelstvem.
Moravaké Ostravě a české společnosti gratulujeme, že
se jí podařilo získati muže tak rynikajících vlastuosti
k řízení první české střední školy, v městě na vý
chodé zemí koruny České největším.

Zahradní koemcert spolku mnapodporu
chudých studajících v Hradci Králové v městských ss
dech na Střelnici sa laskavého účinkování kapely c.
a k. 42. pěššíbo plaku a osobním řízením pana ka
polaíka, vydařil se ve středu skvěle. Navštívil jej
p. místodržitelský rada Šolta, p. zemský iuspektor
Jarolímek, starosta městadr. Ulrich, celá řada
státních hodoostářů a veliké množství spanilomysiných
dam, ředitelé, professoři u studujích m učitelského
ústava, gymnasis a realky. Kolem 7. hadígy oddala
se mladší gonorace tanci. Celá společnest ©vydržela
v krásné zabradě naší Střelnice dlouho do noci. Zvlášt
bíe příznivcem stadenstva ukázal se býti vys. dp.
kanovník dr. Antonín Brychta, který jako zakládající
člen spolku na podporování stadujících dal již dříve
20 zl., letos a loni pak po 10 zl, takže zakládající
příspěvek obnovil, Výsledek Jotušního koncertu může
00 zváti skvělým. LHrabýpříjem obnáší 198 xl. 46 kr. ;
čistý výnos pak 147 xl. 16 kr.

Ce ví máš líd © Hucovi T?„Jičínský
Obzor“ stěžuje si na jičínského(?!) dopisovatele „Ob
novy“, že prý se mu slavnost Husova nelíbila a žc
mu docela byla proti mysli řeč dr. Kloučka o Hu
sovi ve Vojicích. Význam její, zvláště její konečnou
přísabu na ideje Husovy bledí prý známýmu pá
náček spůsobem jema vlastním zlebčítí. Hájití dr.
Kloučka protí podobným sprostým nájezdům, bylo by
prý podjeho ctí atd. —Na to odporidáme: Předně
Bevíme,sdah „Jičínský Ubzor“ vůbec nějakou
čest má, neboť přináší velmi často práce sprostě vy
Ibané, smyšlené, tedy besectné. Je-li pod ctí takého
Burnálu bájiti čest dr. Kloučka, jest nám volmí
Tkostejno; na kašdý pád však nemotorná obrasa Ji
čínskéhoObzoraku zvýšení cti pana dr.Klou
čka nepřispěje. O3 se „Obnovy“týče, ta by te
k obraně politické cti pana dr. Kloučkanepro
půjčila, neboť těško bájiti zásady muše, který už
všecky politické tábory proběhl. Co se konečné pří
sahy dr. Kloučka na Husovy ideje týče, tém rosumí
dr. Klouček jako kosa petršelí a proto ať jeho orgán
nechátakésnáméhomapanáčkaa dopisovatele„Ob
Bory“ ma pokoji, neboť, ten je správy „Obnovy“
zrovna tak nepsal, jako p. dr. Klouček nevynalesl
moudrost a husiteký prach, kterým se vybazají do po
větřínepřáteléč. národa. Jak ostatně dr. Klouček
svou „fulminantní řečí“ poučíl český lid o Husovi a
jeho ideéch, o tem 60 píše „Čase“ s Hořicka: „Úča
stenství bylo velké — otázkou jen, sda většina těch,
kteří k slavnosti přišli, přišla s opravdové touhy notít
památku velkého muže. O tom silně pocbybaji neboť
jek by mohli a dovedli actit Husa ti, kteří nomají
o Hasorí a jebo významuani poněti, kteří aní nevědí,
kdo Hus byl, kdy žil. Nopřeháním nikterak. Zde



ktomemaléukásky,jaksoudía vědío Hasoviti,
kteři jej přišli dno 7. června sblišších vesnic aměst
oslavovat. Tak mynlíle jedna šena „z lida“, že byl
Hes — bradeckým biskupem, jiný (obchodník) věděl,
že Hus byl následovník Latherův, jiný opět „nouvě
mělý občan“ z blízkého města — ovšem také, „uvě
dorečlého“ věděl, še po Hasovi přišel Wielif, jistý
Sokol vypravoval, še tehdá v Čechách se počali nea
sovat Němci a Has byl první, kdo proti tomu vy
stoupil. Jiný vážený měšťan věděl pouze, že Has byl
oprávcem pravopisu, starší zámožnější rolník pletl ci

, konečně Husa s Žiškou (to byl ten, co bořil ty sám
ky) atd. Potad „Čas“. — My jeme ostatně věd
čení, že pas slavnostní řečník dr. J. Klouček neví o
Husovi mnohem více nežli ta babe, ten obchodník,
Sokol a rolník. Kdyby pana doktora zavřeli does

do uzavřené místnosti a kdyby mu dalí za úkol na
psat články, kterým Has učil, dále kde a jak půso
bil, tož jsme přesvědčení, že by p. dr. Klouček ne
usmolil o Husovi nic klouéného, i kdyby mu k tomu
všecky prsty oslatili a popřáli sedm drahých let času.
Na všeobecné tráse, které po způsobu moderních He
sových ctitelů by napsalo Husovi, dostal by p. dr. Klou
ček jistě od kašdého suplenta historie pecka jako
trám. Na to můžeme směle vsíti jed a vsadit krk.
Vždyťznáme z fandamentu všeobecné 1politické osdě
Jání našich Velikánů Velikánovičů|

Sjezd českých měst o úraděna krocích
k ochraně práv národa Českého svolán starostos měst
pražských do Praby.

Franconuský konsul v Praze. Fran
oouzskávláda jmenovalaMerouxedé Valois kon
sulem pro Čechy a sídlem v Praze.

Jak oslavili Lejzíčka. ŽdejšípaaAlois
V. dělá po celý rok, den co den samou dobrota, jak
se moohé z našich malých i velkých dětí často pře
avědčají. Ač je dobrák od kosti a maso všecko, přece
jen do něho vjede jednou za rok a to na jeho svátek
čtveračina a běda tomu, kdo mu příjde ne mušku.
Letos sedlo wu na lep do konce několik bejlů na
jednou a ještě k tomu dvakrát po sobě, Na ton den
sesval ci několik známých kumpánů na výlet do losa
ku sdéné boudě a slíbil na to obětovrati půlbektor
piva. Občané M, K. J. a H. skutečně přišli a při
nesli sebou každý nějaký řízný zákusek, po němž se
dobře pije; ten nesl kus tlaniny, onea paprikový špek,
jiný dokonce slanečky. Průvod zabájili dva ační 6 vo
síkem, obtěžkaným objemným sudem pivním. Sotva
dotáhli za město, navrhl oslavenec Lojsíček, aby sa
započalo s jídlem; občané ovšem nedali se pobízet a
a když pak se, dík vedra a dobré slanině a nebo
slanečkům, začala žízeň utěšeně dostavovati, byli Loj
zíčkovi za jebo nápad vděční, Ano v jedeom místě
pomáhali docela strkat vozík do vrchu, jen aby byli
brzo eu cíle a mohli načnout. Konečně byli na místě;
rychle vyhledáno mechem porostlé stinné místečko a
sud připraven k naražení. Na všecko však pamatovalí
jen me na vrtáček k udělání hořejšího otrora do su
du, ale to neni tak velké neštěstí; jeden £ ačňů proň
doběhl do hostince na „Hrázka“. kání za palčivé
žízoč bylo ovšem velmi krošné, ale jakáž pomoc. Ko
nečně bylo vše připraveno i sklenici si kašdý držel,
těle se labušnícky na dobrý doušek. Avšak kýho
dasa, pivo ač dobře bylo svrcbu navrtáno s pipa na
ražena, přece „nemaziroje“. Ještě se s prvého pře
kvapení oslavovovatelé nevspamatovali a ta vidí, še
do nadstavené sklenice teče pipou ne pivo tak tou
šebně očekávané, ale — voda a samá voda a kdyby
to byla ještě čistá voda. (Co pak se dělo, těško vy
právěti; Lojsíček vymlouval se, že suad bostinský 00
zmýlil. Po nějaké chvíli zavedl Lojzíček své hosty do
hostince p. Nováková na „Hrázce“ a řekl jim, aby
pili a jedli co chtý na jeho zdraví a sám se po ně
jaké chvíli záby rozjařeným bostím nepozorovaně vy
tratil. Udivenajší obličeje pan hostinský prý jakživ
neviděl, než když přišlo k placení, Lojzíček byl fuč
a podvedení občané pili na jeho zdraví — sa své
peníze.

Úmrtí. V Kostelci n. 0. zemřel raněn byv
mrtvicí p. J. Góbel, vrchní inženýr v Kyšperku, v bra
deckých kruzích velmi oblíbený společník.

Archaelegický máleu. Minslýtýdenna
šla se v obecním droře, v místech, kde až do po
stavení pevnosti hradecké stál kostel sv. Jakuba (r.
1761) několík náhrobků « 16. a 17. století s latin
skými a českými nápisy, které jesu velmi dobře čí
telné a zachovalé. Jeden náhrobek, na němš vytesána
postava ženy v úboru 16. století, jest přerašena. Při
stavbě pevnosti byly patrně náhrobní kameny prosté
zasypány u povnostní náspy a kasemáty byly na nich
postaveny.

Vadal se mandátu. Poslanecdr. Poes
oblásil obchodní komoře liberecké, již na říšské radě
zastopoval, še skládá mandát. Místo něbe volen bude
Hallwách, který pomocí Čechů polických propadl

-proti altraprašákoví Wolfovi. Pan Hallwich dostane
se tak přecede říšskérady. Zajímavéje, pročopo
elšník dr. Poes se vsdsl mandate, Inu proto, še

podporuje subrencemi vládní hlavní časopis„Beichowebr.“
Novýcentrální poštovní.

eb n rada1 pnisterstva obchodu.dr. KoreiBomel, obdršev veň násev minister. jmenován
byl osatrálním inspektorem oko

Upravení platů úřednických. Mini
wterský předseda noupezpečil předseda spolku úřadní
čkébove Vídni,že zákono upraveníplatů úřednických
nabude platnosti dnem 1. ledna 1898.

Národní olavmest. V nedělidne 1. srpna
1897 pořádají sdrašené spolky v Pražském Předměstí
u Hradce Králové „Národní alarnost“ ve prospěch
Ústřední Matice školské v měšťanských sadech „na
Střelnici“. Pestrý program úplně nový uveřejní se
v době nejbližší. V pádu mopříznivého počasí odloží
00 slavnost na 8. srpna.

Neštěstí při vojenském cvičení. 24
čátkem tohoto týdne cvičili ve dělostřelcí na cvičišti
u Pražského Předměstí v jízdě aděly, při čemš kůj,
Ba němž seděldělostřelec Svatoš od 3 baterie, upadl
a slámal si nohu. Dělostřelec sám byl přejet a po
hmožděn, a musel býti dopraven do vojenské nemoo
nice. Kůň byl na místě zastřelen.

Poslední krejeary. Ministerstvofinancí
vydalo vyhlášku, kterou se krejcary a půlkrejcary
stabuji s oběba. Danem 1. července 1898 přestanou
platiti a budou se tedy přijímati v eoukromém obchodě
jen do 30. června 1898. Ode die vydaní této vy
hlášky nesmějí se tyto mince od c. k. pokladen a
úřadů vydávati. Státaí pokladny mají pesíse tyto
přijímati do 31. prosince 1899; po uplynatí této doby
nemá stát žádné povinnosti k jich přijímání.

bor dobrovolnýchhasičů v Hradel
Králové. Ačboli pomalu, přece čím dále, tím více
získává vi zdejší sbor dobrovolných basičů přízolvců
1 členů. Za dvouměsíčního trvání jeho přiblásilo se
celkem 71 členů, z nichž zakládajícími jsou tito p. t.
pánové a ct. rmy: Firma Bratří Peřinové, kuihti
skáras, Chrudimský Fr., obchodník, Jednoťů sáložná
firma Rad Paikr 4 spol., továrna na harmonia, Pil
náček Jos., obchodník, Právovároční měšťanstvo,Schuls
Karel, továrník, Sebrada T., vrební ingeniaur, B. E.
Tolean, koibkupee, JUDr. Fraot. Ulrich, advokát a
parkmistr, Waldek V., majitel domů a Weinbengst
V. architekt. Přispívajících a činných členů čítá sbor
byní 59. Spolu projevujeme tímto nejardečnější dík
sl. ředitelství filialky Rabousko-uherské banky zdeza
dar 29 zl., a sl. výbora Jednoty záložné, který stal
se zekládajícím členem sbora s každoročním příspěv
kem 6 sl. Podobných Šlechetných příznivců potřebo
val by sbor více | Zasnamenati dlašno též novysvětlí
telné faktum, že ty kruby, jimž na obora basičskéma
sáležeti má, totiž p. p. majitelé domů, nejméně při
stupují za člepy a že asi ze 260 majitelů domů pouze
19 za členy sboru se přiblástlo. Doufáwe, že připo
menutí toto dostačí a že pp. majitelé domů nebudoa
s přihlašováním se čekati, až jak se obor osvědčí při
požára.

Vysnameonásí. Pan Vojt. Lešetický,
sasloužilý ředitel ústavu ku vzdělání učitelé v Hradci
Královém vysnamenáas byl při svém odcboda ma od
počinek titulem a hodností školního rady.

Pili šampaňské a přišli za to do
krimimála. Na zdejším nádraží asi před měsícem
poropovali dělníci ze sklepů vodu. Na neštěstí nalezli
ve sklepě víno a mesi jiným šampaňské. Zpili se
ovšem na mol, aš měly sotahlé ruce i prsty. Jeden
vzal láhev s šampažským domů, domaívaje se, le to
ram. Protože prý ten previt byl kalný jak pivo a
šuměl pěnou, dal prý to starým babém, které aniž by
to věděly, na šampaňském si pochotnaly. Restaaratér
přišel celkem o 17 láhví v ceně 85 sl. Jeden pa
chatel dostal za to včera u sondu G neděl, ostatní
8—10 dní.

K rovisi katastru daně pozemkové.
Zemské komise pro úpravu daně pozemkové práce své
jit okončily před delší dobou a olaboráty jejich sa
slány byly úvtřední komilai ve Vídni. Komise tato
veškerý materiál srovná a katastr definitivně upraví.
Tato ústřední komise konala první schůzi v sobota
12 června. Předsedal jí ministr financí Ar. ryt. Bi
liňski, jeož vytkl důležitost úkola úetř. komisi
přiděleného. Miolstr se vyslovil, že nepokládá slevy
na pozemkové daní sa nejdůležitějšía nejúspěš
nější opatření pro stísněné zemědělstvo, osopak je
přesvědčen, še jak stát tak i samosprávné orgány a
svépomoo budou se masiti chopiti účinnějších pro
středků, aby rolnictvro na příslešnou výši povspesly.
Ale 1 tak úpravu daně pozemkové povašuje za dosti
důležitou. Zákon o úpravě daně pozemkové postavení
vlády velice nenaduil tím, že předem určil výši ob
nose, který od hlavní sumy daně pozemkové může
býti odepsáv. Je to, jak známo, při dosavadním bec
ním procentu (22-79,) obnoa 2'/, mil, zl, o který
daň pozemková může býti aníšena, Zomaké komise,
jímž ministr vyslovil plné uznání, pracovaly o sobě a
následkem tobo objevily se mezi výpočty vlády a 60
mou udanou v zákoně bodné rozdíly s výpočty a od
bady zemekých komisí. Zpravodaj dvorní rada Monsi
podal pak obšíroos zprávu o šetření zemských komisí.
Ze srovnání výpočtů všech semských komisí jde na
jevo, še odbadly výnos daně pro všecky země o
18,856 494 zl. menší, než byl dosud. Poněvadž však
sákon připosští anížení toliko o 2'/, mil. si, bude
metnoprovóstisavýpočtechsema,komisíčetnéopra
vy, sby uvedeny byly vsouhlas se zákonem. Ke spra
cování obsáblého matariálu zvolen pak s komise ušší
výbor 1Gélenný, v němž připadá na Čechy, Morava
a Slezsko Gčlená, za Hauč a Bukovina 3, na Horní
aDolaf Rakousy a Solnobrady 3, na Tyroly a Vorari

semě | člen a16. členemje spravodaj vlády. Před
sedou užšího výboru zvolen pak hrabě Dubský, má

městkom jehobaron Spens.
Batčené hříbě. Doe 10. t. m. peatalovalo

60poblížeměstahříbě,které policiezajala apone
hala ci do přihlášeníse majitele. Tosamépatřlo
pí. Zelenkové = Farářetví.

Krádoč © trhu zosí u nás žádnousvlášt
ností, zvláště když rolníci nechávají na voze různé
osunévěci bez dozoru.Předešlésoboty otrha ukradi
nesaámý pachatel svoze rolafka p. Josefa Vrbaty
s Bejště pytel pšenice. .

Těžké paclemtty. Dse 8. čermat 7
přijata byla do zdejší veřejné nemocníce pl. Merle
Bartoňová, 31 roků staré, harfenistka z Pražského
Předměstí s boubelae podbřišním, který ji téhož deo

operaci tak snamovitě, še bude s to 00 nejdříve ne
mocnici úplně zdráva opastiti, — Dne 22. červsa přivo
šena tamtéž M. Prokopcovré, 30 r. ot. šička z Jablo
ného okreru Žamberského, u které proveden býti ma
sel elzařský řez, jimž poóet ošetřovanců o sdra7é děv
čátko rosmnožen byl, Matce 1dítku vede se jak náleší
dobře. Obě nejvýše obtížné operace provedl s úplným
sdarem lékaří nemoenice pp. MDr. O. Klempat a
MDr. Jos. Morávek.

Vůdce hornorakouských katolíků
dr. Ebenhech porašuje emírmeziČechya Němci

sa natný a jeho strana . prý připravena násti 126sadní oběti a třeba i své dočasné vyloučení s vět
šiny, jen aby smír, pro říši tak potřebnýse docílil.
Židovsko-liberální listy odbývají hochovu feč —
posměchem. Myslíme, še ce, které mívala většinu
vříšskéradě a vposledníchletech60scvrklaze 120
na 36 členů, měla by býti trochu skromodjší. Český
národ od židů a liberélů se déle komandovati nedá.

Tělatřicet Clelejtámů. RadikálníListy
1 české poslance, kteří podepsali návrh Je wor

skékoma opravu jednacíhořádu říšskérady za
účelem obmezení obstrukce. Praví: Bezi podepsanými
jsou mnozí, kteří sami kdysi obstrakal naříšské radě

áděli: Stránský, Šílený, Žáček, Prašák, Marti
eimrichb, Seicbert, Pospíšil, Bečvář, Janda, K

Adámek, Plaček, Udržal, Kurz, Laug, Blažek, Sehnal,
Dyk, Herold, Kaizi, Pacák, Karlík, Hájek, Spindlee,
Teklý, Grégr. Radikální Listy praví, že některými

jmény jest veřejnost naše velice pfekvapena M neten
jeme naopsk překvapení a myslíme, še brbyli podepsal: též ostatní čeští poslanci, kdybyvčas

podpisorání byli ma říšské radě příbomní, pÁdTÉKaisl, Formánek, Sláma, Dvořák, a
svorně prohlásili, še nymějšíčeská delegace jest ú

evorna. Divíme se, proč k Ctelajtáncům se me pčetli také redaktoři „R.Listů“ — dr. Baxa, dr. Ra
ším a St. K. Sokol. Coš ti nesostřili jednací a re
dekční řád, mevystrnadili Hajsy a Štemberku se své
strany? A oož nejsou vesměe Cislajtáncičeští učitelé,
kteří teď pranýřají členy spolku katolických učitel

kteří chtějí zařízeníškoly ne sák'adě SomoSPrÁvY.Což nehájí naši tak svaní srobodomyslní čeští uči
telé centralistickou škola, což neprohlásili jménem
jich již r. 1886 Skála a Framar v kém Konviktě:

Buďme rádi, še nám ji (němečtícentralisté) u dě
Jali?“ Jak viděti, mámetěch Cislajtánců v
trochu více neš mnoho! /[.

Prrní česká. lorárna na uzenézboží JamaHet
u MradelKrálové. :

Metropole českého severovýchodu, která jako
sídlo biskupství, vyniká množstvím škol a intelli
gence, potřebuje k hmotnému svému rozvoji ne
zbytně rozkvět průmyslu a obchodu. Vynikající
závody zdéjšími jest strojírna firmy JMěrky, Bro
movský a Schuls, která vážně soutěží s nejpře
dnějšími velkozávody tohodrubu v Praze © v Plzni;
jest zde déle ovětosnámátovárna na hudební ná
stroje brutříČervených, více větších sávodů na vý
robu piom a jest zde konečně měšťanský
rečný pivovar, který po svém rozšíření bude se
zajisté brzy počítati k největším pivovarům vČe
chách. Hradecké pivo těší se bez toho té nejlepší
pověsti v celých Čechách. Máme zde pivo jsko
křen. Ke křenovému, říznému pivečku patří ovšem
dobrý párek, uzenice neb šunka s křenem, to
tvrdí muziku v žaludku. A aby ! v tomto směru
panovala harmonie ta největší, o to se postel pan
Jan Hutla, který právě otevírá „První českou šo
várnu na sboší usené ma Prašském Fředměstí“
vedle svého botelu. Továrna páně Hutlova patří
k největším závodům toho druhu, jest vzorně, dle
nejnovějších zkušeností v Evropé a v Americe
nabytých zřízená a obšírná zmínka o ní bude za
jisté zajímati všecky vlesti české, kde párky, uze
nice, pečínky, šunky a bachořice Hutlovy vévodí.

V továrnách oa zboží uzenářské třeba dbáti
všech pravidel zdravotnictví co oejpřísnéji. Třeba,
aby maso a zboží se nekazilo, aby všady byla
vzorná čistota. O zdravý vzduch, vodu, chlad —
© to všecko vzorně jest postaráno.

Installare simotvorná, zařízená zdejší chvelně
známou strojnickou firmou Marky, Bromovský a
Sehuls, zakládá se na kapalnění par kyseliny uhli
čité. Kyselina ubličitá vysnamenácá se totiž tím,
že jej bod varu se nachází velice nízko, a sice od
pařuje setato jiš při — 80" Čelsie, kdeěštona př.
voda příjde do vara zečne se odpařovat teprve
fi -+ 1009 C, Šamonisak při — 40“ C. čímž

ačébní tato látka k vyvinutí zimy velice dobře
se bodí. K účelům zimotrorným možno použíti
teké ještě jiných látek, jež mají stejnou fyei
ckou vlastnost, posůstávající v nízkém bodu vary.
Jsou to zejména amvuaisk, kyselina niřičitá a
j. Kyselina uhličitá vyzeamenávé se vůči témto
posledné ©uvedeným| cbemickým| sloučehiném
tím, že jest to plyn těžší vaduchu, úplně
bezbarvý, prostý veškerého zápachu, jenš vaduch
ve velké míře absorbuje a zdraví člověkaneobro
žuje. Za to amoniak a kyselina suřičitá působí

na Čivy, zejména způsobují slzení očí a
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působí skoubně na dýchací orgány člověka. Právě
s těchto příčin hodí se kyselina ubličitá nad jiné
látky k účelům simotvorným. Systém strojů, jenž
v továrně páně Hutlově poožit byl, jest dle pa
testu -rodáka z Uherského Hradiště, pana Julia
Sedláčka, inženýra v Norymberku. Princip celého
seskupení strojů záleží v tom, že kyselina ubli
čitá plynná se stlačí pomocí kompressorá (stlačitelů)
na 62 atmosfér tlaku, při Čemž se chladí stu
dničnou vodou, což má za následek ochlazení
této kyseliny oa tak nízký stupeů teploty, že tato
změní své skupenství e stane se kapalnou. Tento
process (postup) děje se v kondensatoru (zbušťo
vateli). Na to se tato zkapalněná kyselina uhli
čité převádí do druhé nádoby, tak zvaného refví
goratoru čili odpařovače, jenž naplněn jest ros
tokem kuchyňské soli na bustotu 24“ Besumé-a.
Kyselina samo © sobě svádí se (do badů | rour)
ocelových, jenš do tohoto solaého roztoku p
řeny jsou.

Jak známo, mrzne vode, jakmile klesne te
plota pod o“ Celsia. Přidá-li se však vodě soli,
tedy možno tuto schladiti čle množství přísady až
na —40* Celsia, aniž by mrzla. Tato fysikální
vlastnosť je zde v tom smyslu využitkována, že
kyselina uhličitá, která do hadů v stavu kapalném
přichází a která, jak jsme již dříve uvedli, bod
varu velice nízko má, mění v uvedených badech
své skupeoství kapalné v glynné, kterážto práce
děje se teplem, které se ubírá solnému roztoku.
Způsobetn tímto resaltuje v rerigeratoru v našem
případě studená voda solná, mající stálou teplotu
— 14 Celsia

Tato voda žene se pomecí dvou rotečních
čerpadel do rozsáhlých chladérem, jež zařízeny jsou
přes dvorek proti strojovně. (Chladírny zřízeny
jsou úplně dle moderního způsobu v přízemí (a
nikoli ve sklepě) a v I. patře. Celá plocha pří
zemku obnáší (150 čtv ch m. a rovněž tolik
obnáší plocha chladírny v I. patře. Chlad se zde
vyvozuje pomocí rosvěšených rour na stropech,
jimiž nadzmíněný solný roztok koluje. Kromě
tohoto chlazení rourového opatřeny jsou chla
dírny vzdušným chlazením, jímž se zároveň vě.
trání chladiren obstarává. Teploty v jednotlivých
odděleních chladíren jsou různé, jaz toho zboží
zde naložené a uleželé vyžaduje. Á sice jest rozdíl
v teplotách mezi O“ a —4* C. V prostřední chle
dírně visí na věšácích železných 5o celých prasat
a též množství jinébo masa; něco je ho uloženo
též v kádích. — Vsadní chladírně — nejzimnější,
kde mrzne — visí též nejméně 50 vypáraných
prssat, aby se schladily na potřebný stupeň. Od
místa, kde se maso u vchodu přijímá, vedou
prostřední chladirnou do přední chladírny koleje,

o nichž ve avláštních vozících vozí se maso k na
ožení neb zavěšení V přední chladírně je 25 kádí,

z nicůž každá pojme 25 g (metr. centů) masa
čili asi 500 šunek. Protože naše uzenářské firmy
jsou hlavně na export zařízeny, jest v chladírně
maloženo vždy na 15.000 šunek, které dle potřeby
4—10 neděl jsna v kádích naloženy, tek sby ná
ležitou jemnou a křehkou chuť, jaká se od české
šunky žádá, dostaly. V chladírné v prvním po
schodí uloženo jest k vývozu zboží již hotové.
Ze stanoviska bygienického mají tyto chladírny
oproti starým lednicím veliké výhody. Při téchto
zařízeních jest totiž v chladírnách zima úplně
suchá, bes výparů, kdežto v lednicích v té míře,
v jaké led se stravuje a odpařuje, vychází vlhkost,
která podporuje velice zhoubné rozplemeňování
se plísní a bub, které jakosť mass i hotového
zboží poškozují. V suchých chladírnách jest vznik
a raaplemeňování plísní úplně vyloučeno a ne
možno, jakost masa a uzenářských výrobků jest
tedy výtečná.

Pobon celé installace zařízen jest
(68 páru. K dčelu tomu nalézáme v továrně corn
waliský dvouplamenový kotel o 50 čtver. m. vý
břevné plochy a 8 atmosfér tlaku, jenž pracuje s
Je metrovým vysokým komínem velice lehce.
Parní stroj, jenž může vyvinouti45—60koň
ských šil, opatřen jest precisním úsporním rozvo
dempáry dle patentu Průlla. Stroj dělá70 obratů
za minutu a má na protiklice zavěseny dva kom
pressory oa kyselinu ebličitou, z nichá jest 1
reservním. Kromě toho táhnesetrvačníkem, jenž
jek řemenice vytvořen jet, vodní čerpadla a elek
tredynamickýstroj. 2

Taktéž elektrické inerallacestojí za po
dívanou, Její zařízení dostala česká chvalné známá
firma Robert Barthelmus a spol. v Brně. Vidíme
zde pomocí dvou lan konopných, jež vypnouti se
dejí, elektrodynamický stroj, jsnž stačí k osvětlení
celé továrny, jakož i celého hotelu. Celkem jsou
ade 4 obloukové lampy a 350 žárovek, které po
všech místnostech, strojovně, sklepích, chladírnách,
dílnácb, pokojích atd. rozvedeny jsou. Elektrická

„stecice je zde zařízená na skkumulatory, takže
opatření touto batterií, která se pouze ve dne —
když stroje jsnu v pobybu — oabíjí, možno celou

po beze všeho dohledu, topení kotle, bnaní stroje
„ Aby péra od stroje co možné nejvíce vy

užitkována byla, vede se tato do parního to
penl, které v celé nové budově tovární jakož i v
sousedním hotelu provedeno jest. .

Tokéinstallace dílny, kterávlet- ed
vchodu, hned vedlekancelářese nalézá, a ©jejiš

| bezprostředníblízkosti a merikansk udírny za
Joženy jsou, činí velice pěkný dojem. Dílná je
prostranná, vytápí se párou. Kol stěn nalézají se
vály na krájení masa syrového. Na prolější straně
se nalézají vály mramorové na dělání zboží s
dvéma rovněž mramorovými trokami. Do větších
trok vejde se 300 kg. mass, do menších 100 kg.
Vedle válo oa krájení masa se nalézá9 listová
ne všechny strany se otáčející kolébačka, která
obrovskými g noži maso rozkrájí. Vedle kolébačky
nalézají se dve řezscí americké stroje, které pře
řezající maso ještě jemněji, dále jsou tu dvě mí
chačky na 200 a 100 kp. masa a konečně je tu
ruční narášečka, a traosmissí popohbáněná nará
žečka, která připravený materiál do střev oabijí.
Směrem k udírnám se nalézá parní kotel na va
ření aškvaření sádla. Stroje tyto počtem 12 nej
modernějšídodala vídeňská továrna Friedrich
a Haas. Zdílny příjdeme do předsíňky, kde'se najé
zají dve brusy, vedle jsou čtyry udirny, kde se
deoné muže vyudit 8000 párků a 10.000 uzenic
(buřtů). V prvním patře nad těmito nalézají se
rovněž velké udírny, kde se může denně vyudit
600—800, ba až 1.000 Šunek.

Naproti udírnám, dílně a písárně, na pravé
straně průjezdu vidíme četné věšáky na sloupech
a trámech, který zařízeny jsou pro příjem čerstvého
mase, které zde musí tak dlouho viseti, až na
bude teploty venkovského vzduchu, načež se maso
do chladírea přenáší neb převáží. V zadním traktu
továrny vidíme prostrannou prádelnu, kterát
je opatřena všemi nutnými stroji jakož i parou na
praní. Vedle prádelný se nalézá mostní vába,
za ní pak tovární komín. Na dvoře kolem se pro
stírajícím jest dále kolna pro vozy, mezi nimi
nalézá se také elegantní kočárový vůs na vození
hotového uzenářského zboží do prodejních krámů
uzenářských v městě s nápisem »První česká to
várna na zboší uzené Jana Hutly v Hradci Krá
lové.« © Po obou stranách se nalézají medaille
zlaté, kterými výrobky páné Hutlovy na bygienické
vystave v Zenéněa na hosp. v Králové Hradci
vysnamenány byly. Vedle kolny jest sslaš pro

prasata a pak porážka na vepřovýa hovězí
dobytek, cementem vydlážděná a kotlem na pate
ní prasat opatřená. Porátku lze udržovati v nej
větši čistote a proto dovoleno bylo p. Hutlovi
20. června při kollaudační komissi, že zde smí
16 mesíců — než se městské ústřední jatky do
staví — dobytek porážeu, Vedle jatek jsou po
ttebné šumpy na výtaly, kteréš se odvazeti
budou v hermeticky uzavřených vozech, jež se
pomocí pary a iojektorů zvlášť k tomu zřízených
plnit budou.

ktera doda tolik vody, še její množství ani po
mocí 3 Jokomobil a pulsometrů nedalo se sjistiti.
Ze studně čerpá samobybný stroj vodu do kondeo
satoru zimotvornéno stroje, jakož i do nadržky
poa střechou umísténé, jež 25 kubických metrů
vody pojme,a odkudž Jze vodu po celé tovarne a
hotelu rosvésti. V prvním poschodí nalézají se
kasarna pro tovární děloiky. Je tu vzdušna, svetlá,
eleztricky osvetlená, párou vytopená ložnice s 20
postely a velka společná jidelna, dále soukromé
byty pro úředníky a majitele závodu.

Ku koaci pripomíname, že zařízení celé bu
dovy 1 vsech strojiren, dílen atd. ve všech po
drobnostech jest dobře promyšleno. Je to výslecek
studujcích cest, které továrník p. Jan Hutla
přsu stavbou podoikl s architektem panem Wein
nhengstem alženýrem panemAlfredem Sa
Jakem, který jest zdejší tirmy Márky, Bromov
sky a Schulz po radu let jako strojní inženýr za
mestnau.

Odporučujeme každému, kdo do Králové
Hradce zavítá, aby účelne zařízenou továrnu pana
Hutly si prohlédi, jelkuž v každém ohledu svou
Origi0a1n0stí i pro laika zajímavá jest. Pan Hutla
pristup do továtny zajisté ochotne povolí. Pudni
kavému pak panu Hutlovi přejeme, aby tovarnu
brzy plne vyuzitkoval a aby do roka 2,400.000
parků, J;000.000 Uzenic (bařtů, salamů, jaternic,
jelit, klobasu, bachorů, zavinů, mišeoinez, paštik,
masových sýrů, rosolů, pečení a aspoů 1,800.000
šanek vyrobil a prodal. Lak by do Hradeckého
araje přišlo zajisté CO Dejvice penez a rolníci by
s větáia prospechem než dusud chovali Česká pra
sátke, Z michz ty Dejlepšt uzenařské pochoutky

| vyrobu lze.

srdcem Upřunojm KUsvé vjfo a k zbožným objósjům
věc svých. Tak mčistli i stateční katokélí veddnicí

A Nančsl:00 BA Ius, památný Vobci ov.křiž zm0v8
dáuopravsiavkasnépozlanu.ihieobvalnéjestvy
konáso a badetento ov.křiábadoucíneděliune27.
dervaa olarnosiné podvécem. Tak osvédě:

veřejnévyznánívíry Václav Svoboda sobce Vč
i náš spolek ka

telický ua Slezském Předměstí čile žije, podal důkas
opětně uspořádáním divadla: „Sedlák křivopřísežník“,
kterášto hra byla provedena za hojné účastě v neděli
dane 13. června. A nyní bledíce klidně badoucnosti
vstříc, těšímese jiš na badoucí ajezd katolický v Hradci
Králové a Bůh še vydaří se skvěle. V neděli dne
1). července spolek náš pořádati přednášku
„0 potřebě katolického sdružení, katolických spolků
a ujezdů“ a o nynější tieni hospodářské a rolnické,
kterou bede konati redaktor Katolických Listů p.

Gestav Toužil. — Zdař Bůh!
Z Dobrušky. Dne 20. červnakcnana scbů

se delegátů všech spolků místních za příčinou pořá
dání národní slavnosti Scbnellovy. Vítáme radostně
tento projekt, který zajisté nalezne hojného ohlasu
ve kruzích našeho občanstva.

Z Nového Bydšova Tělo— kato
lická jednota. — | Nový klerikálů list) čtenáře
„Obnevy“ bude asi zajímati správa jak dopadla u
más slavnosť Božího Těla. Nedávno totiž vala
„Obnova“ o článků zdejší „Str. na Cidl.“ psaném
proti elavnosti této. Na pomoc v něm vzat cans fra
et sine studis píšící „Dějepisenec“ Bílek, jak prý prů
vodyBoší Tělové zavedli „jezovité“ na poděkování sa
vítězství bělohorké a s verbovanou abstinenci na prů
vodu svátostném. Výsledek však asi pányod Stráše
nepotěšil. Svátek Božího Tělaa následující na to ne

děla, kdy se koná průvod na předměstí dal jim na
učení, še marné jich jsou vsteky a še přes jejich ve
lectěné osobičky půjde to jak to chodívala od
dávných časů. Slavnosti Božího Těla účastnila se
alavná městekárada «purkmistremp.Oldř.Jediičkou
v čele, veškeré úřady a až na spolek řeznický a ha
sičský všecky ct. korporacei naše katolická národní
jednota vedena předseda p. c. k. prof Šálou a místo

ředsedup. řed.Schonbergem. Přidáme-lik tomu
Řadu bílé oděných drůžiček, jichá bylo na sto. Byl
to průvodvěruim tní. Účastenstvísestranylidu
bylo mnohem větší neš leta jiná a jestliže nějaký ten
stejnokroj schásel, bylo mnohem více abožnosti, která
dle úsudku oněch činila zvláště letošní Boží Tělo a
nás daleko krásnějším než kdy jindy. A tak si trou
fáme tvrditi, že i budoucně třeba proti přání „Str.
na C.“ bude Boší Tělo slavné. Zajisté že, jako letos
tak i ma přes rok budou v Bydžově lidé, kteříještě
sdravý rosum si uchovali a kteří drží ještě na tobo
starého Pána Boha a De na toho nového, o kterém

ví každému zachrašťanský kovář. V neděli dne 20.
Em. konala „Katol. národní jednota“ členskou echůsi.
Tendenční článek „Stráže na C.“ o průvodu Božího
Těla na pravou míru uvedl vlp. Kalous dokazuje
citáty s Fomka, Ekerta o jiných, že elavnosť Božího
Těla jiš ve 14. stol. v Prase se konala; když však
jinověrci na počátku století 17. nabyli vrchu, potla
čili i tato slavnosť katolickou, až teprvé po bitvě bě
Jlohorské katolíci opět konati mohli s bývalou slávou
průvodu o Božím Těle. Nebylo tudíš nic nového za
vedeno, ale staré obnoveno. Námitku, že „náboženství
patří jem do kostela“ vyvrátil v přednášce jednatel
spolku vip. Matouš, dokázav še náboženství patří
do kašdé duše a do každého stavu mají li býti lidé

ivými, svědomitými i obětavými pravými vlastenci.
an předseda prof.Šála připomíná, že právěvrchní

pastýř náš, Jeho Milost biskup Eduard Jan Brynych
snaží se horlivě aby náboženství do všech duší se
dostalo, aby podle náboženství se žilo a navrhuje,
aby Jeho Milosti smslán byl telegraficky projev odda
nosti a lásky, což s bouřlivým souhlasem přijato. —
Abychom nezapoměli, máme sde také „klerikální“ list.
Kdo vezme do ruky některé číslo „Střáže na C.“
shledá, že vyplňuje sloupce své z největší části nená
viděnými „klerikály“. ce tedy jeou k něčema
dobří. Bez téch klerikálů byla by slavná redakce
„Stráže j se Stráží na Cidlině“ dávno v Cidlině. —

Pozvání ku předplacení Obnovy.
„Obnova“ jest nejiacinějším týdemníkem ma

českémseverovýchodě.Politické družetvo tiskové,
které jí obětavé vydává, nepočítá na žádnýzisk a plně
se spokojuje, pakli jen list hájící český máš program
státoprávní a národohospodářský, hájící pravo a prav
da, náboženství a institace katelické, pe otcích zd č
děné, milenému českému národu ce nejvíce prospěje
Boba jest vážná. Každý ví, jak bezvěrotví, Interna
clenálními živly podporované,otřásá základy naší vír
základy říše, program máš národní a státoprávní.
„Obnova“ bude naše svatá práva hájiti. Abytak či
nití mohla, tím úspeáněji, třeba ji podporovati.

: Četné nedoplatky, zvláště venkovských P. T.pánaodběratelů, stěžují však nám velice řádné vydávání listu.
My musíme platiti uovinářské kolky, poštovní snármky,

pe tisk atd. hned, kdežto velká část odběratelů zaetošní rok p dosud nám neszaslala, ba mnozí

jsou předplatné ješté za minulý rok dlužní. Žádáme tadíš
Lr odběratele lista, aby dlnžné nedoplatky zapravilí apředplatné na nový rok zaslali.

Na »OBNOVUs« předplácí se poštou:
čtvrtletně 1 zi., půllotně 2 zi., celoročně 4 zi.

Předplatné přijímá
Administrace „Obnovy“ v Eraóci Králové.

OEP*Žádajíce za obnovení předplatného,
tádáre zároveň opětně důtklivě za brské vy
rovnání všech aedoplatků a k učeli tomu pět
kládáme k vůli většímu pohodlí P. T. pánů
odběratelů poštovní poukázky.

Redakce a administrace „Obnovy“
Listárna rodakce.

DeJičína. Ani hey: Jos. Vomočil, anip prof Přibyl nepsal vy: „Pan dr. Klouček
“,. Avšak „J. Ob“ a jeho patroni se290

kašdý útok i katolické ndp. biskupu aka
tol. úuchorsastva a vůbecza Lady

výp
neodů vodněný

útokdostanon saalonšen rask. ormace si ná
v Jičíně i staročeských.

o begdůrodné hanobení, podesřívání a útočení00
stranydr. Klončka,Hol, Mal. atd. dóloumlčenímpo
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Reslauraní dříve Šohwerlassek
nyní EKostelecký

na Ferdinandově třídě proti Choděroví.
Dovoluji si P. T obecenstvu slušně eděliti, že jsem rozsáhlé a renommované salony Schwer

tasskovy najel velkým nákladem co nejeleganruěji «a nejvkusněji dle moderních požadavků na
restauraci zařídil.

Doporučujice nejlépe výtečnéplve ze wPlami, jež přímood
běrem a veškerým n0

spoledonského pivovaru
čepu čepuji, jakož i svoji ©% kaechyni jež v keždé denní době velkým
vinkami saisony a specialitamiocatřena jest. —Vinný sklep zásoben Jest nejvybranéjšímiznámkamidomá
cími a cizozemskými. Ceny při všem jsouco nej a ve všem vzorná a přísná obsluha.

Svoje rozsáhlé s vz saleny nabízím ct. společnostemku pořádáníbanketů,
svatebních hostin, spolkových achůzi atd.

Vchod do 4 F
a “(že přízomalch hořejších mlotnocti jest z Fordinaadovy třidy

Poroučejesep. t. obecenstvudo vzácnépřízaě, znameném se ve všíúctě

Karel Kostelecký,restauratér,
dříve v měšt. Besedě Hradec Králové.

Zaamonitý oběd od 50 kr. rýše.
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Praktické, levné a nejtrvanlivější| G
jsou korkové voskované

KOBERCE
V nejlepší jakosti májedině na skladě

V. J. ŠPALEK
vwHradci Králové. (2
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Znanenitá víme. 0
RAY rve ©)Z.

u Hradce Králové,
dovoluje si P. T. obecenstvu v Hradci Krá=
lové 4 okolí osnámiti, že otevřel v domě

Sensační $ vynález panaŠáry————K IP,
o. k. výhradné privilegium .

pro. universální“chránícíprostředek|| © ČÍNU zámečnickou. ©ma— O nie
proti pocení aohou.

Jediné nosení mých patentovaných z dobré kůže
a s vložkami kn prosycování zhotovených střevíců
proti pocemí nohou uchrání kašdého od nepříjem

ného pěcení nohou, ale téš i od

bolestných oznobenin
a kuřích ok

scela osvobozoje. Pros jakož í návod a osobní
branímíryPlana frank " 1o. 6

Josef Hanzlitk,
Vídeň XVI., Weisesgaeae 2.

Jako absolvent zdejší c. k. odborné školy v r.
1888. nabyl dlouholetým pobytem v nejpřed
nějších dílnách tu i ejisozemakých nejširší
prakae ve svém oboru a doporoačí se ku sho
tovování ršech druhů kostelních mříží,

1 Niamp,lustrů, křížů a mříží náhrobních
jakož j opravám starých uměleckých prací

sámečnických. m
-em A -=

Waldek de Wagner
v Praze ceny levné doporočeje

o.a k.dvornídodavatolé. Č Buben |
Úruáníoprárnnýsirné oněk » %

k zařizování vodovodů| v Hradci Králové. |
pro obce, velkostatky, továrny, lázně Vyznamenás na výstavách: V Jaroměři stří
std. Nejpraktičtější uoglické 4 fan- brnou, + Dobrašce zlatou, v Praze státní M

cousskéklosety. Sprchy,hydranty bronzovoumedalií,A nej še |
i mepání česta o

Pěry. Ri požární a zahradní. Vodo- ! syme zlaté medailie s korunou. 78úry Hadice. Stříkačty. Fon
tány. Corpadla všeho druhu. Mon

táše proti záruce vlastními montéry provedena po
skytuje i zabezpečení proti zamrznutí.

Cenníky a podrobnárospočty zdarma a franko.
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Svůjk svémní

Vyznamenánna vysíevěv Šradci Král.v.1896
slaloumadeilší6diglomem.

UMĚLÉ podle nejnovějšího amer'obého
způsobu vyrábím a konám ve
dkeré prácev ohoj ten spadející

ve sklepíchrozličné ročníky bílé a š ZUBY přesně©sulídněna zákledědl.u ď
červené. Doporučuji velmi dobré Bleté Z= bojetých sbušeností, ra- Ě
stelní víno 9 itr za 33 kr.; zasílá de se nejlepšíobelabua |=se ponze cd půl hektolitrů výše. — ceny než všude

Dovozné za půl bektolitru odtud ež do Hrad. Jinde. 88 éKrálové obnáší 1:26 zl. Ctěné přízsí obecenstvaporoučísevú:téplné.-poštmistr, maJOSEF
9 jitel vinných .

sklepůa vinicv Hadersderfaam Kawep. “ Josef Čáslavský,
Dolní Rakousy, dráha císaře Františka Jo- zabní teo)ník
trefa. Za má přírodní vína ručísdejší důst. Pražská ul č. 77. v Hradci Král

pan farář J. Pithan. (86)

OXXXXXIXXIOOOOOOOCX mm Svůjk ovémní Ja JO)

Pokařské poco
na topení hnědým uhlím

vyrábí (66)
továras aa struje a slórárna še'oza

Josefa Horáka ©
v Lomujcí und Popolkou.

atizraáeké přístroj
a veškeré potřeby

ku fotografování
odporučuje

Tomáš Loukota,
první toráraa fotrgr. přístrojů v Čechách

saložena r. 1874.
v PRAZE Fordianadova třída %7.

SYREČKEY
| olomoucké,
ovětoznimé, pikantní ohuti, kterým te žádné jíné nuvy
rovnají, nabísím sa mírných cen. Skilovou asi bedaíčku
obsabujicí všecky druby ns skoušku, odešlu proti předem
ssalaným 1 sl. 80 kr. poštou. — Olomoneké syrečky
prodávají 6e v cizině jako delikatessl Adresa: (48)
V. Sindlerová Olomouo,

Ztracena ul. č. 18

no vaneVysnamsnán nz semské jubilejní
r. 1001. a na nár dopisné

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář vwBové Pace

(v Krkonoších)

doporibujese ku rovný“ u božích
sty, soch vedřevě | kameni.

Starší práce umšlé ceny majici, bedlivě
opravuje, pozlacuje a polyohromuje.

Maje pak výrobky vlastní, ze své dílny
poobázející poskytuje mimo bedliveu po

sluhu 1 oeny 00 nejmírnějš i. 66

|O00000003000000000
AoOlornvý“s
všeho druhu nejlepší jakasti, levnější
pel ve všech továrnách, jakož i veškeré

práce Čalounické i dekorača: sbotovuje

JOS. THOŘ,
čalouník a dekoratér

v Hradci Králové č 3%
udům p. Dobrkovského).

Sukně
vlněné
za O6 kr.

prodává
Karel Švanda,

tkadlec
v Borovaici

sa Moravě. (76)

(114)

v moderní barvě .
thované drap

Metr zl. 3-80.

Vsorek této látky,ja
kož i bokatý ao.
dersích druhů na obleky,
svre „jen zaručené
jakosti a v mírných ce

nách se ma ání
k nahlédastí

| šlou.
Prvníčeskýzaaýl. zárod
Bd. Doskočila

v Chocni.
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Dim čalounická
v domě p. Urnera, hostinského A

naproti
kathedrál. chrámu Páně sv. Ducha

a odporučeje se

k provedení všech prací čalosnických ze

jmena jsko jsou: Pohovky, křesla,pobynábytku, pohovkové garnitury dle bohaté
sbírky vzorůnejlepších látek.

Zakázky nových předmětů id správky ve
škeré do oboru toho upadající vyřizoje v

(úctě podepsaný co nejvkusněji, nejsolid
něji a při cenách velmi levných.

"O přízeň p.t. velectěnéhoobecenstvaprosív hluboké úctě oddaný

JOSEF FLEGL,
čalouník.
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Oznámení.
V panském Joměna.na Dřížnách blíže Vojenic

lze koopiti různé druby

kamenné dlažby
nejlepší jakneti jako:

římoové, náspové, kanálové jakož|schodů a lávek.

opřání lze obdržeti plotny rozaměrůbovolných, uď sekané neb nesekané.
Bližšícb správ lze nabýti jakož i objednávky

činiti buď u lesní inspekce v Týnmišti, neb na

b3

místé samém. 117

Lesní inspekce v Týništi m. Úrl

P. T.

pana Josefu Kieslichovi,
uměl poslacováši

v Hradci Králové.

Vámi pro náš kostel právě zhotovená, je tak
zbožnosti povznášející, zároveň pakcena její
tak mírná, že srdečně Vám děkujice, Váš amé

lecký a solidní závod upřímně každému odporučujeme.

V Německé Vyskylné, 25. června 1897.

V zastoupení:

VojtěchLebdaška,kooperator.

Aeřmánkový dět
čerstvý bez šťopek i dobře sušený, kupuje vka

ždém množství za ceny nejvyšší | (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

SO Svůj k svému! CY?

Stavby nových
varhan

Ň učjeovějších výzkumů, veškorých 'rozinérů a vati
A kostí, se sijným velebným hlesem, kurakterní into
ji nací, se vzdadnicí knšelovos men paeumatiokou,te

sj svloštním bracím ofolem i veškerým kombínačním
M nařízením doby nejnovější, důkladné a vhusvé pro

R. Josef Vanický,
;ok továrnanavar-M

vTřebsehericích u Hradoe Krilorá
Tamiéš k dostání výtečná harmonis

emericků 1 evropská.
j Doposles n ilustrované osuníky verhon, jekoži A

. harmoniíadarmas frenko.

Vlastní výroba.

———

jijí

Závod založen r. I848.

“ «

To nejnovější
jakož i veškeré druby bladkých aukea ku

všem účelům
vwobrovském výběru

doporučuje

V.J.ŠPALEK
tovární sklad suken,

umělé tkalcovství a vlastní
podšivek (

v Hradci Králové.
Vzerky na požádání Iranke. Prosim

jen ©udání druhu a k jakému účelu.
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Bohatý výběr všeho druhu nábytku.

Výroba a skladnábytku

KV. SKUHERSKÝ
(95) v Mradoi Králová

Swatojáénské náměstí čislo 87.

Sklady tabulového a dotébo skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lainp.

Čennikya nakresypapožádánífrko.DĎ

ÁNIY[ČEJ00r09MPUITK

| Vodoléčebný ústav |
— TRTRTRÍa slatinnélázně

TT

-| [aSntaman]

FRašte
žádati vzory běžných

BEE- KOBERCŮ "UBS
u rmy: (85)

IKA REEL.ENERINEK,
v Praze, Malá Karlova al. č. 147-1., v „Červo

ném domě.
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JH řomosvody
se sárukou solidného odborného provedené
nejlevněji sarisuje, staré hromosvodyopra

vuje a vyskouší 98

A. RAINBERGA,
první konc. sávod pro stavbu hromosvodů

V PARDUBICÍCH.
Rospočty a osnniky sdarma a franko.

(24)
dodává každé množství nosičů
(travers) ihned ze skladu, který se
nalézá na Pražském Přelměstí dále
nabízí ze srého skladu na náměstí

č. 13) klešťové železo, drátěnky,
veškeré kování a nástroje, barvy,
fermeže, karbolín, cement, ku
chyhské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.

PSTRUHY.
ze Sumavy,

ješ fádně upravené vyznamenivají se výbornou

chutí a o velevítanoupochoutkoupři každé slav
mostní ině, zasílá v původních vaničkách naó zl. dobírkou (91)
Em. Wotruba v Sušici.

NádroDi
e žuly, syenitu, mramoru
z pískovce má na skladě
a hojném výběru v každé

ceně ||| 81

kamenický závod

JANA HOLUBA

na Smíchově,
v Tylově ulici čís. 590.

za „Knížecí“ u plynárny.

Rodinné brobky provádí
dle vlastních neb darých
násebů. Oprsvy brobek a
něbroblů vykonává rychle

a dokonale.

Nezeačení jekosti Zádonono.Čony továruí.
Va rníksašlu nar ené
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Meirel a vydavatelPolitické družstvo tiskové v Mradvlre —7 dp: redaktor Pranriéek Stabi. — fiskem bisk. tisk. v Fada Králové.



Z Náchoda. Obcenívolbypočínajívrbatísvoje
stíny. Jako obyčejně jest lo | tentokráte při posledních
volbách odstaven: dynastie Burod, která sapočalavé
lečný rej; jenom že bdežto jindy hlavní boj bojován po
hospodách, tentokráte sdá ve, přeložen operační pláa do
Usku. Budiš, nemáme příčiny, proč bychom nenásledo
vaši. Oč jde pří nastávajících volbách? ©Aby odstranéna
byla dosavádní většina se svým nepohodiným zástapoem
perkmistrem J. Ticbý m, a nebrazena stranou, jejíš ro

ntantem na venek je pokladník občanské sálošny,starostaHokolaabeaderisp.AloisBarešst.ajehosyn
p Alois Bureš ml, účetní téle občanské zálošny s prá
vem nástupnictví ve všech (uto jmenovaných i nejmeno
vaných funkcích a čestných, olestně více méně plsoených
úřadech svého pana otoe. Co dotovadní většina pro mě
sto vykonala, je snámo, V době přechodní, kdy poměry
výrobní i sociální rázem se měnily, postřehla moudře si
tneci © nedopustile, sby poméry méstu přes hlovu pře
resily, jsk to vidíme na jiných městech českého severe
východu, která ze stejných okoloostí jeko Náchodse vy
víjele: kde „město“ čteme sice na tabulkách nárošních,
ale vesnici vidíme po ulicích. Jet Náchod městem v pravémtohoslovasmyslumoderním,ažejímjest,máco
děkovati nynější většině se svým obesřelým a prozíravým
starostou. A čím proti tomu vykázati se může strana
protivná? ©Pohleďme ne hlavní její domsiou, občanskou
zéložnu | Co vykonal ústav tento, jehož roční obrat do
eihonů jde, »š pesaváde pro vebejnost vůbec a pro Ná
cbod svléště? Maně vspomínáme ma Král. Visobrady,
Vysoké Mýto, amo i malon teď ovšem Velkou Josenicí, a
před očima našima vystapají obnosy a podniky ve prot
pěchměstaa obyvatelstvavěnované. . . sde tle nevi
dime nie, leč neštestného „Beránka“, ta jehož vlnu město
pomelu 100.009 sl. vydalo — obnos, se který by se
slnéná reálka postavila a = jehoš 'úroků, by se dvě
tHdy vydršovati mobly. Ano ještě něco. | Zachoval ústav
tento méstu ajevného jeho rodáka, osvědčeného arraniére
pouličních krovalů a „taktních“ mikulášekych sábav. Tof
oilý výsledek blahodárné činnosti pro město, ústavu, je
bžpokladníkema tudíšdušíjepan AloisBurešst. s
jehož místo má zaujmouti jedeokráte p. Alois Bureš mi.
Nebývá naším svykem zebývati se osobnostmi, sle špatné
přikledy kazí dobré mrary —ohtěliť jemepřátelům „dů
dičné posloupnosti“ ukásati, še nutno-li, i zde 00jim
postavíme.

E Červemých Poček. Křestanskokatolický
vadůlávací podporovací spolek sdejší „Svornost“ konatibedev neděli27. červnat. r.o4. hod.odp.měsíční
spolkovou schůzi v místnosti spolkové v zámeckém hos
stioci s následajícím programem: 1. Čtení protokolu mi
nulé sobůze. 2. Bdšlení spolkových správ. 8. Přednáška
p. Fr-ut. Satorie s Prahy: „O postavení našeho národa
bledě ku zl í jeho poměrů existenčních.“ 4. Placení
n.četěníh vků © přihlašování se nových členů. 6.
Volné návrby. Také hosté členy uvedení mají do schůze
přístapa. — Večer pak o 7. hod. sehraje pří příznivém
počasí © zámeckémparku, při nepohodé vzámeckémho
stiaci divadelní představení: „Lesní pamme.“ Kouzelná
hra ve čtveru oddělení se zpěvy od Joe. K. Tyle. Zečátok
o 8. hodině veder. Votapnému se mese nekladou. Čistý
výnosvěmován 'bede na vystavění chrámu Páně v
ufoh Pečkách. Po divadle volná zábava.

. Z Luše. V týdna svatoduiním konali zde dpp.
O0, a otihodného toveryšstva Ježíšovo, P. Alois Jemelka

BESÍDKA.
FE.Lule Coloma S. J.

Dnešní duchovuí život španělského národai
lépe vzdělaným zůstává věcí úplné neznámou, až
na některé vyjímky, kdy nábodóu soad někdo do
zvláštního styku s tímto, drubdy tak slavným ná
rodem přijde. Jen někdy také i v širším obecen
stvu vzbudí se zájem pro Španělsko a jeho zvláštní
kulturní život, tak ku př. když na některé mezi
národní výstavě, španělské oddělení vzbudí nej
všeobecnější obdiv, a k vědomí nám přivede, že
zanikoutí zevnější moci pyrenejského království
nebylo podmíněno vyhasnutím vnitřních sil du
ševně tak vysoko stojícího španělského národa.

Jména, kterými vykázati se může španělská
literatura ze dnů slavné minulosti národa, jsou
každému vzdělsnci známe, z moderních však,
velká většina zůstává neznámou aš na některé
ukázky lyriky. Tím vděčněji musíme tedy přijati,
že nyní nakladatelství F. Šimáčka v Praze, v Ro
mánové koihovně Světozora uveřejňuje celý špa
nělský román. Spisovatelem románu toho jest špa
nělskýjesuíta Luis Coloma, kterýž je) po
čel uveřejňovati od roku 1890. v poučném časo
pise »Meosajero del Sagrado Corazon di Jesus
(Posel božského Srdce Ježíšova) a v Bilbao vy
cházejícím. Tento román, kterému Coloma dal
zvláštní název Peguenčces — Maličkosti,

"způsobil po celém Španělskuzrovna bezpříkladné
vzrušení, ku kterému jak spisovatel, tak především
obsah dali oprávnénou příčinu.

Tento jesuita Luis Coloma mé za sebou po
bnutou minulost. Narodil se jsko syn bobatého
advokáta roku 1856. v Jerezu, navštěvoval po ně
kolik let námořní školu, alé když se mu vojenské
povelání nikterak nechtělo libiti, odešel do Se
villy, eby studoval práva; účastnil se věsk brzo,
věnuje se žurnalistice, na všech možšaých intrikách
a spikoutích, tak že policie velmi bedlivě jej sto
povala. Týmž časem vrhlse do víru společenského
života. Poznal tyto španělské aristokraty, které v
Pegueněces líčí, jako podivnou směs demácích a

a p Fr. Klabucb z Prany ov. missie, jichž bylo v Laši
velmí Mnozí se s počátku sv. mlesií emáli a
úmyslné ve jí vyhýbali, svěak když se v kostele na
vlastní oči přesvědčili, soudili jinak. Sv. missie začale ve
vigilii ovatodoční. Po 6. h. večer vyšli pp.'misvionáhi
provézení jsouce místními duchovními, školními dětmi a
dosti skrovným počtem dospělých větlcích za modlitby
ov. růžence s chrámu sv. Bartoloměje přes náměstí do
poutního chrámu P. P. M. na, Chlumku, kdež se měly
sv. miseie konati, Tamtéž byla potom po oelý týden ka
ždýden3 kázání: 2dopolednea 1 večerpo7h. Vpon
dělí svatodněsí měl důst. p. P. Jemelka obavláště do
jemné kázení k školním dítkám, jež připravoval na sv.
sporěď e sv. přijímání, Upřímná láska k dítkám, ješ ce
zračila v dejemné řeči p. misslonáte, přitáhla mu nejen
erdce dítek, nýbrž i rodičů, kteří při této přílešitosti
obsvláště poznali, kdo to myslí s badonoností dítek nej
lépe. V úterý mélí dítky sv. přijímání. Týá den měly
svláštní oviÓení křestanské dítky, ve střeju jinoši, vo
čtvrtek ženy a v sobotu maši. Dobrá třetina všech účast
níků přijela sv. ovátosti. Při příští miteií bude účastenství
sajisté jeté větší. — Památným bude pro naši farní osadu
den 15. června, kdy hostili jeme opět ve svóm středu
svého milovaného arcipastýře nejd. p. biskopa Edvarda
Jana, jepě ochotně zavítal do Luže, aby přítomností
Brou oslavil sakončení sv. mieste. Ráno týž den na sv.
Trojici rosdával sám nejd. p. biskup sv. přijímání, při
čdemépřijímající dojemně oslovil. Odpoledne pak o 3. b
vedl nejd. p. biskup průvod k missionárnímu kříži, jejš
sám posvětil. Čím chudší byl průvod, jímá te missie ot
vírela, tím velkolepější byl tento průvod, jímž se zakon
čovala. Vedle nepřehledného daru věřících a celé far
nosti súčastnili 00 ho též některé hasičské sbory korpo
rativně. Hluboký dojem zanechala v srdcích všech nad
šená slova, jež promlavil k nám důst. p. P. Jemelka po
svěcení av. kříže na rosloučenou. V ehrámě poděkoval
nato vdp. děkan pp. missionářům se jejich obětsvou
práci po čas missie a J. B. Milosti se lásku a ochotu, s
jakou spěchá vždycky mesi nás, kdykoli o to prosíme.
Alasité „Zeplat P. B.“ biaomoí se z brdel i srdcí všech
přítomných bylo pp. miasionářňm odměnou za jejich obě
tavost. Ku konci psk na vysvání J. B. Milosti poděko
vali přítomní srdečně velddůst. svému duchovnímu správní
sa jeho člecbetné snahy. V pondělí bylo konáno rekviem
spívané sa fermíky zemřelé, načež ee lid © otci missio
náři srdečně roslosčil.

Z Hořle. Nový školní rok 1807-8 započne
na c. k. odborné škole sochařské a kamenické v Ho
řicích dnem 16. září 1897. Učelem ústava jest: od
chovávati nálešité vzdělané síly pro sochařství a ku
menictví; toho má ústav dosíci dokonalým theoreti
ckým, jakož i praktickým vyučováním všem předmě
tům, jejichž znalost jest základem a vodítkem samo
statného tvoření, jakož i požadavkem nynějšího stavu
umění sochařského a kamenického. Odborná škola má
dvě oddělení, jedno pro aochařství, druhé pro kame
nictví; v kašdém z obou oddělení, jež od sebe úplně
jsou nezávislá, jest vynčování čtyřleté. Frekventanti
odborné školy jroa buď žáci řádní, pokud totiš na
ústavě úplného vzdělání nabýti chtéjí a předepsanou
učební osnovou ucela se řídí, aneb hospitanti, kteří
jen v některýéh předmětech se vzdělati hodlají. Zápie
žáků řádných do prvního ročníku koná se ve čtvrek
dne 16. sáří 1697 od 8—11 bodin dopoledne a jest
žadatelům o místa řádných žáků prokázati te: 1.)
dokladem o prošlém stáří 14 roků (v případu, že ža
datel 14. rok věku svébo ukončí teprre v posledních
čtyřech měsících r. 1897, může u vys. c. k minister-———————-->
cizinců, ve které španělský zahaleč a sportsman,
cikán a pobude boulevardů nevyrovnaně vedle
sebe se jeví... Jednoho jitra, bylo to roku 1876, byl
nalezen mladý Coloma s revolverovou ránou ve hlavě
"doma bez vědomí ležící. Byl to pokus sebevraždy,
souboj, vrašejné přepadení? Výklady o tom byly
různé. Jeho přátelé však ujišťovali, že to byla
pouze nešťastná náhoda. Celý měsíc kolisal Co
loma mezi životem a smrtí. Zdá se, že bolesti a
nucený klid, jsko druhdy za podobných okolností
Ignáce z Loyoly, tak i jeho přivedly k tomu, by
zabýval se spásou vlastní duše. Sotva že byl jakž
takž zbojen — svého plného zdraví nedosáhl pak
nikdy více — stal se jesuitou. Nyní následovalo
deset let přísného klášterního života, které osob=
nost mladého muže úplně přeměnily. Ale Luis
Coloma neměl zenikoouli za klášterní zdí. Ari
stokratický svět, který se velmi o školy Společnosti
Ježíšovy zejímá a jim svůj dorost svěřuje,
byl na něbo upozornén a brzo rozšířila se daleko
pověst o jeho učenosti a výmluvnosti, tak že po
zván byl do hlavního města jako kazatel. Celý
Madrid uchvácen byl zimničnou zvědavostí a zvlá
ště elita ženské šlechty v hojném počtu se sešla,
aby slyšeli mohla prvé kázání proslaveného řeč.
píka. Avšak Coloma řekl této společnosti, kterou
od dříve skrz naskrz znal, pravdu tak peprné a
nepokrytě, že povstela všeobecná bouře a král,
jehož zakročení dovoláváno se bylo, poslu) nepo
hodlného mrevokárce jednoduše zpět do kláštera.
Ale nadšení pro víru bylo jednou v missionáři
vzplanulo. A když nemohl své obávané pravdy
hřímati dolů s kazatelny, jal se je psáti. Prvé jeho
skázáníe byly novelly pro děti. Pek následovala
celá řada skiz a novell, ve kterých ukázal, že jest
obratným a rázným spisovatelem, a kde pošeti
losti a neřesti dekadentské aristokracie nemilosrdně
bičoval. Konečně vyšly Peguenéces, které týmž
směrem, ale daleko ostřejším tonem se nesly a
které vyvolaly bouří rozborlení. Pater Coloma
obviňován, že »nejšlechetnéjšímu a nejstatečněj
šímu dílu španělského národa« na cti utrbá 'a jej
do bláta strbuje. Celá záplava brožur vzoikle,
které koibu napadaly a odrazili ji chtěly, za pam
et, politický hanopis ji prohlašovaly,za nestydaté
banobení, apell na nejnižší vášně lidu,vlastizradou
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skva kultu a vyučování sakročeno býti o dispens stáří,
kteroužto 50 kr. kolkem opatřenou žádost nutno ka
ředitelství předlošiti do polovice a'; 3.) vysvěd
čenímjo návštěvě alespoň p'titřídní školy obecné; 35.)
písemným svolením otce neb poračníka ku nastoupení
do odb. školy a sávasným vyjádřením téhož, že bude
žadatel po dobu studiím vydržován a vším ebným
opatřován; 4.) lékařským vysvědčením o télesné způ
sobilosti k sochařství neb kamenictví; 5.) dokladem
o příslušnosti (listem domovským) Konečné rozhod
nutí o tom, zdali žák nálešeti bude oddělení sochař
skéma neb kamenickémuo, stane se aš po absolvování
ročníku prvního. Nejvyšší t řádných žáků obnáší
v ročníku prvním 16 a bude při větší přihlášce před
nost dána šadatelům a lepším předběžným vzděláním,
zejmóna však těm, jiš měšťanskou neb nižší střední
školu s prospěchem dobrým navštěvovali. Žadatelům
= obecných škol méně neš pětitřídních jest podrobiti
se přijímací zkoušce a to v den zápisu mezi 8. a 10.

hol. dopolední. Ředitelství ústavu přijímá též před
běžné žádosti písemné o přijetí, ješ možno podati až
do doby zápisu; jsouli žádostítakové doloženyvšemi
předepsanými vysvědčeními, dostane se žadatelům pí
semného vyřízení, zda jim bude vyhověno. Tusemci,
na ústav buď jakožto řádní žáci neb hospitanti nově
vstopující, musí bned po svém přijetí složiti přijímací
taxu v obnosu 1 zl., školné však neplatí; cisozemci
platí taxu 2 zl. a školní plat ročních 50 sl. Hospi
tanti, praktického vyučování v dílnách súčastnění,
platí za spotřebenou surovou hmotu a upotřebení
náčiní úbrnkový plat ročních 20 gl., kteří v tvrdém
materiála pracující, však 30 sl., a sice ve dvwa polo
letních, napřed splatných lhůtach po 10, pokud se týče
po 15 zl. Hoepitanti cisozemští platí tento poplatek
ve výši dvojnásobné. Mimo to jest kašdý frekventant
odborné školy povinen, hned při zápien přispěti ob
nosem 1 zl. na očebné pomůcky.

Z Police mw.B. Zdejší katolicko socialní
Jednota „Vlastimil“ pořádá, dne $9. čevna o 4.
hod. odpol. v sále „Na Poště“ apolkovog sobůzi s před
náškou. Přednášeti bude dp. Václav Šítina kaplan
2 Hronovu „O dobré a špatné cetbě“.

Blesk nbodil do Čertoviny. Večtvrtek
ve evátek Božího Těla panovaly veliké bouře a lijáky
v Čecháck. Po půlnoci uhodil bleskdo hostimee pana
Vitoučka na Čertovinách u H. Bybníku a zapálil.
Oheň byl neštěstí brzy uhašen, avěak blesk by byl
málem sabil pacholka pana hostinského, v jehož bes
prostřední blízkostí se ze štítu svezl. —

Výstava skota v Opočně. Družstvoka
zvelebení choru skota pro okres nský činí rozsáhlé
přípravy ku své IV. výstavě dobytka spojené s trbem,
která se dne 18. července t. r. v sabradě Národního
doma Kodymova v Opočně odbývati bude. Lse se nadíti,
še družstvo ©Opočenské, jež až dosud stojí v popředí v
oboru svelebování skotu krví simmenskon, také temto
kráte zdařilé exempláře ekotu plemenného mašim
krahům předvede, což tím více usnati sluší, še letos po
prsé větší počet pěkných býčků k chovu přijde ku pro
dej', kdešto jiná léta měly výstavy rás pouze inetruktivní.
Přiblášky členů přijímají se do 1. července;
vysvětlení o výstevě, jakož 1 přílešítosti k nádraší v čas
přitlášené dodá bratrským korporacím 00 mejochotněji
předsednictví družstva v Pohoří u Opočna *

===
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ji nszývaly. Na druhé straně zase nalézal autor
četné obdivovatele s obránce.

Onomu pohnutí, které vydání Pegueněces
vzbudilo, nelze se divíti. Dílo I. jesuity ze se
verní provincie Guypuzcoa jest výslovně tenden
ční román, jehož hrot namířen proti vznešenému
svétu blavního města. Spisovatel s tím' také ne
dělal žádných tajností. »Budeš se asi diviti,e praví
v úvodu svým čtenářům, sže právé já při svém
postavení na tak nebezpečné pole se pouštím. Ale
nesmíš zapomenouti, že pod rouškou románopisce
stále jsem a zůstávám missionářem. Jako v dří
vějších dobách mnich na veřejných místech na
nějaký stůl vystoupil a odtud vlažným, nevšíma=
vým, kteří do chrámu nechodili, důraznou řečí
oněch časů, mocné a zřejmé pravdy hlásal, tak
podobně já svoji kazatelnu stavím na listech ro
mánu.« A také řeč Colomova jest v pravdě mo
cná a důrazná. S neúprosnou otevřenosti odkrývá
těžká mravní vady, na které velká čásť madridské
aristokracie trpěla, aniž by, jak se zdá tušila, jak
těžce se tím proti křesťanským mravným zákonům
probřešuje. »Více než jiná sociální třída« praví
Colom«, pomíjí aristokracie, bezpochyby z vro
zené sobě zdvořilosti a touze zalíbiti se, elegantně,
vznešené, ducbaplné vystupující nemravnost. Ona
velice shovívavě mluví o maličkostech (Pegueně
ces), o ničem, kde přec jedná se o věci, které v
očích nejvyššího Soudce zcela jistě jako zločin a
hanebnost platiti musí.«

By tuto svoji větu dotvrdil, rozvádí v rámu
románu celou řadu obrazů z elegantních salonů
Madridských a Pařížských, lázenského života v
Biarritzu a jiných míst, kde shromažďuje se vzne-
šený svět Madridský, ve kterýchto obrazech se.
některé »společenské typy« v plné ostrosti vykry
stalisovaly. O náležité vykreslení těchto typů se

mitových kobercích salonů se pobybují, zrovna
tak mají před čtenáři vystoupiti, aby dojat úplně
věrným líčením denněpozorovaného, nemohl vi
niti spisovatele z přehánění. Přímá uzavřená
stavba románu nedá se při tom provésti, ale jed
notlivé obrasy stojí © tek úzkém spojeví, že celé
dílo jeho jednolitý celek se jeví.

(Dokončení.)



sděluji tímto uctivě, že konati se bude

-W HradelKrálové, v červnu1897.

ua KNípánhakýnám

V PA1ZE, na Václavském nám. číslo 82,

v nejsolidnějším provedení nabísí

závěsy do oken
závěsy ovilinkové,
závěsy damaškové,
sávěsy dřivkově,
závěsy prkénkové.

Ex oto křestnílistysou na skladě v bískupsk
tiskárně 40 kusů kniha

sa kr. 80
ODOOoOoOoOoOoaoSo

Růže a květiny.
Růžové stromky od 85—40
kr. Nízké zimní šlechtěnce
10 aš 20 kr. Camy pelar
gonie, fuchsie, colensy be

nie 6—10 kr. za kus.
Ka plnokvětonosné

100 k. 3—8 zl. Macešky,
pomněnky, sedmikrásy 4

upaty sa $ sl. 100 k
Kobercové rostliny všech
barev 1 až3 sl. za 100 k.
Rosličné květiny kus 20
až 30 kr. mána prodej

Zámeckézahrada v Liblíně. 16©
ACavšthi

od 60 kr. výše nabísí

Biskupská knihtiskárna

v Hradel Králové.

M

ii
ho

do potřebuje
VODU

pro města, obce a soukromé domy.

Lázněaklosety
„ školy, nemocnice a soukromé do

Mydrauiické trkače,

vystřikují.
Samočinné napáječky

poslední nápadně levné.
"a

potent. a nejosvědčenější, která nezamrzají.
Větrné motory

bouřivzadorné úplně z ocele a železa.
Teplovzduněné motory

staví

JAROMÍR GROSE,
bydrotechnický, stavební a instalační ústav

v Litoměřicích.
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Poppův jedině pravý

inkoust elizarinový
velmi plynný, nerměnitelně krásně

O Z ici, zvláštěpro m a
OG dokumenty se hodící,jakoži Bis

i thracenovýlekoust, veškeréMMpsacíi snímacíinkousty,barvu
MO, na razítka, ohnivé barevné n

kousty doporučujefirma
Poppasp.majitelJ.Kuchynka

v PRAZE, zal. r. 1842, Soukenická ul. čís 8.

306000600009660096X

Umělecký

zavod
10) | prom albu

Odborný závod
pro malba oke»

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyzBAM.

„Báčrkyald.

obdernézda r

Č
Obchodní škola

v Náchodě.
Tato na základě ustanovenícísařskéhona

Školajest ústavem poskytujícímodbornéhovsděa vem tujícím tnéhovzdě
lání ve vědách obchodních témp. stadujícím,
kteří chtí státi ze administrativními úředníky
v závodech obchodních nebo průmyslových.

Do ústava přijímájí se absoloventi III, tř.
Sen reálky ne oly měšťanské,jakož i

kteří přijímací zkoněkca rokáší způsobilost,aby zařádné posl chačepřijati b mohli.Mi

moh pouordníte roč Dj mají. :
školní rokp e 18. sářít. r. Zápis

koná0 16.do31. encea od1. do18É r
Blišžích zpráv ochotně podá 115

ŘeditelstvíobchodníškolyvNáchodě.
(90000000000000c00000000c000000000000c

d
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«- Jen za 2 kr.
korespondenční lístek a obdržítezdarma a franko

nejnovější cenník rmy

A F KLAUS,
továrna na razitka a písmenka v Liberol.

PTTTTTPPOTTTTPTTT?

čerstvě pražonou dobré chuti
kg. za zl. 1.60, 1.70, 1.80, 1.90,

pražskou směs kg za 2 z).Kávu surovou

Při odebrání 5 kg. franko. „
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Pozvání ku předplacení Obnovy.
„ODbnaeva“ jest neflacinějším týdenníkom ma

českémseverovýchodě.Polliické družstvo lakové,
které ji obětavěvydává,nepočítána žádnýziskaplně
00spokojuje, pakli jen list hájící český mášprogram
státoprávní a národohospodářský, hájící prave a prav
dn, náboženství a Institace katolické, po oteich zdě
důné, milenému českému národa 00 nejvíce prospěje

- Bobajest vážná Každýví, jak bezvěretví, laterna
clenálními živly podporované, cotřánázáklady naší víry
sklady říše, programem národním a stáloprávním.
„Obnova“ bude nadesvatá práva vůdyhájíti. Ab
tak činiti mohla tím úspůčnějí, třeba ji podporovali.

Četné nadepistky, zvláště venkovských P. T. pánůodběratelů, stěžují nám velice řádné vydávání hsta.
My mosíme platiti novinářské kolky, poštovní známky,
papír, tisk atd. hned, kdežto velká část odběratelů za
letošní rok předpiníné dosud nám nezaslála, ha mnosí
Jsou předplatné ještě za minulý rok dlužní. e tudíž
pány odběratele listu, aby dlužné nedoplatky zapravili a
-předplatné ma nový rok zaslali.

Na «OBNOVU« předplácí se poštou:
čtvriletně 1zi., půlletně 2zi., coleročně4zi.

Předplatné přijímá

Administroco „Obnovy“ v Bradl Králové.
ORP“Žádajíce za obnovení předplatného,

žádáme zároveň opětně důtklivě za brzké vy
rovnání všech nedoplatiků

Radakce a administrase„Obnovy.“

(Dokončení)

Vesvětle dějie — přesných, nepochybných
— | před námi Jaa Ne ako takový,

jak je) ©návodusvé církvekatolickýnárnů čí
ský snadšenímctíl a uveliké svéčásti dosudctí,
Pravím u veliké části, neboť nelze nepřiznati že

část — vprvaí řadé ovanjelíci a pak ka
tolici dle křtu a jména, vlastné však liberálové,
radikálové a — sechvácena jest odpo
remproti všemu, 00 se svatým Janem Nepomu
ckým jen poněkud ve spojení jest.

Evaajelický jeden časopis vynalezl prohájení

BESÍDKA.
E*.Luis Coloma S. J.

(Dokončení.)

„| Čas, ve klerém děj románu se odehrává,
Jest doba krále Amadea (1871 —1873.) Intriky,
bourbonsky smýšlející šlechty, proti nové vládě,
jichzto nitky osnovány byly v salonech vzoeše
ných dam při whisky a těžkých cigarrech a dále
zapřácány byly od zženštilých elegánův jich
klubech líčí prvý díl kniby. Hlavní zájem sou
střeďuje se jiš zde na hraběnce Courrita Albornoz,
markýze Villamelon. Povinností nepamětlivá, ne
stoudnéženaa bezcitnámatka,obratně,energicky
a ne bez duchs, sleduje jen jediný cíl: života
plnými doušky užiti a ve společnosti té udávající
úlohu bráti. Její manžel, španělský grand, jest
vyzáblý hlupec, jehož celá péče jediné na opa
trování svého žaludku se vztahuje. Cicisbeo,který
na rozkaz své paní musí souboj podniknouti a se
dáti zastřeliti, vyplňuje místo domácího péna. Přes
tyto skandály jest markýza z Villamelon váženou
dámou, neb ona jest elegantní a všechny nepří
stojnosti jejího jednání jsou po úsudku aristokra
tických kruhů konečně pouze maličkosti, které jen
upejpsvým lidem mohou se státi pohoršením. Ve
veřejných přípravách k dobročinaým účelům stojí
merkýza rovněž v popředí. Když nešťastný Be
lerde pro sčeste své dámy zahynul, nalezla mar
kýza náhradu v Paříži kde s mnohými jinými
vypovězené královně Isabelle se dvoří, vmerkýzi
se Sabadell, do kterého na prvý pohled samiluje
a se kterým na základě svého příbuzenstvíse za
Puzenou manželkou markýzovou ihned v důvěrný

poměr vstoupí. Když pak nezdařil se pokus tooto mrského člověka, aby pod rouskou smíru

víry, samíš omrt mučenichoupodstoepil JanNe
pomucký, svláštaí jméno. Říkátomu „aepomu
ctví“. Oproti tomu „sepomuctví“ postavili zmínění
lidé „busitetví“ a nelse ami toho sapříti, že i u
některých věřících katolíků nalézáme jakousi ná
kloanost k tomu „husitství“ achladnost k „nepomu
etví“. Nebudu zde rosbírati — v článku o av. Jane
Nep. —co otom nynějším husitství bez víry s0u
diti dlužno, chci ale žádati čtenáře své, aby na konci
této úvahy s upřímnou touhou po pravdě, s myslí
tichou, mepředpojatou o „nepomactrí“ přemýšleli.

Žádám všecky rozvášné Čechy, aby takys lásky k vlasti o něm přemýšleli.
Všeobecněpřijatou zásadou jest: Pravda

nemůže skoditi. A sámSpasiteldí: Pravda
vysvobodí vás

Na akloaku století čtrnáctého — tedy roku
1393 — umučen ohněm a potopen ve Vitavě av.
Jas pro to, co tehdáš celý českýnárod — ne
zřímeli khratce valdeaských — za pravdu měl.
Bylo to učení, k'eré učinilo národ náš národem
vzdělaným, silným, váženým, zámožným, v celku
mravným. Ale zdá se mi, že ten rok 1393 byl
jako večerem, který následuje po dni, jejž jsme
přežili v blaženosti a štěstí, který však jest pted
večerem dní nešťastných, trudných.

A v akutku! Na národ český přišly v 15.
století svízele neslýchané. Téměř dvacet let trvaly
války husitské. Část Čechů vynikla tu ovšem do
vedností válečnou a husitsky smýšlející spisovatelé
nazývají dobu tu dobou rekovnou. Ale zepomíná

oba, v bderé národ druhdy vzdělaný —
ve vydálanosů čili ve vědách a uměních ao za
stavil, ba i poklesl. Nepatří se na to, žese národ
druhdy silný oeslabil, neboť čím jiným může býti
bratrovražedný boj Čechů proti ům než 6e
slabením národa? Nechce te uznati, že so děsným
tím bojováním, které pálilo a ničilo nejdrahocen
nější pamá'ky, které zabíjelo s famatismu jen pro
víru lidi bezbranné, kněze, šemy a déti v celých
davech, které děsným způsobem zpustošilo vlast,
ba která — což se neodráží uikdo zapírati — i

pady loupežnými do cizích zemí se smutně pro
avilo, žese tedy tím vším národ český připravil

o svou bývalou čest a vážnost. — Nelze zamičČeti,
že války husitské položily sáklad k ochuzení ná

ctnostnou svojí manželku o jmění připravil, ná
sleduje markýzu Villamelon do Madridu, kde na
útraty její svůj hejřivý život ve velkém slohu
dále provádí. Ačkoliv Sabadell pro svoji minulost
byl nemožným v každé s>olečnosti, jež sebe ctí,
nalézá v Madridu pro svojí ublazenost obdivova
telů a ctitelů, co jen potřebuje. Od Alfonsa XII.
byl slavnostně přijat mezi grandy španělské a již
kyne mu pro jeho obratnost a spojení ve velkém
světě vlivuplný veřejný úřad, když zasáhne jej v
noci dýka lože, jíáto členem byl, které náhle pří
liš jevil se býti nebezpečným. Markýza z Villa
melon jest po jeho boku, když tento osud jej
zasáhl, ježto jej této noci ze žárlivosti po ulicích
Madridských tajně sledovala. Venkoncem kompro
mitováns odvažuje se přece smělá žena objeviti
se v královském paláci ve své hodnosti jako čest
ná dáma mladé královny Mercedes, ale na nej
vyšší rozkaz byla potupně odmítnuta Její úloha
jest dohráne, odebéře se do Paříže, kde učiní po
kus získat: opět ztracené postavení ve společnosti
klamným líčením svého obrácení. Při exerciciích,
které v jistém klášteře s jinými dámami vzneše
ného světa koná, dotkl se jí paprsek milosti, obrátí
se skutečně a když děsnou katastrofou její zaned
baný syn spolu se synem Sabadellovým zahyne,
nalézáme ku konci románu tuto hlavní jeho osobu
jako kajicnici a pečlivou ošetřovatelku svého ns
změkoutí mozku zacnáhla umírajícího chotě,

Markýza z Villamelon jest nejvíce provedený

společenský p »Maličkostíe; temné stíny tohotocharakteru byly ještě doplněny líčením jiných
vžene — tsk pohrdavě vyjádřuje se Coloma ča
stěji — madridské aristokracie, vévodkyně de Bara,
hraběnky Mazecan a jiných. Mile vedle tobo vy
stopuje obraz šlechetné markýzky de Villaris a
trpitelky markýzky de Sabadell.

Stejně zakončená a plasticky jasná je kresba

roda tím způsobemýše se malá šlechta husitská
počala obohacovalů tím, že či osvojovala jmění
malých zemanů, řekli bychoza nyní statkářů neb
jak někde ří dvořáků, kteří téměř zmizeli, a
ostatní lid se a maloměstský v porobu a ro
botu přišel. 3e národ český poklesl i
v mravnosti, nelze sapírati tomu, kdo ví, jaké
sekty se v husitefví vyninuly, jichž příslušníci
bůře než zvířata žili a Adamiti slouli, a kdo ví,
jak spisovatelé těch časů svědčí, jak se zašralo
smilstvo do domů panských i městských.

Pravda nemůže skoditi! Kdepakjest
tedy pravda? To, co nám škodilo, tak dés
ně škodilo anebo to, co nás povzneslo? —
Nevybízí nás to vše k přemýšlení, k vážnému pře
mýšlení o tom nepomuctví a husitství? Kde by
byl národ český, kdyby byl zůstal při víře oteův
svých, kdyby se byl i na dále řídil a své po
klesky opravoval (reformoval) „nepomuctvím“ ?

Jedním z nejzáhubnějších následků odpadu
národa českého od „nepomuctví“ bylo to, že do
srdce velké části jeho byl vštípen odpor proti
po otcích zděděné pravdě, a tudíž i náklonnost
k bludům německým, cizím, jak se u nás potom
blavněluteránstvím a kalvínstvím šířily.

Pravda nemůže škoditi. Prospělonám
luteránství a kalvínství? Neprospělo. — Lu
teránství působilo, že si šlechta i mnozí měšťané
oblíbili knížky německé a tím achladli v lásce
k české národnosti. Zvláštěšlechta evanje
lická vodila sem kazatele a učitele německé vyhá
nějíc s kostelů české katolické A tak se jiš
v Šestnáctém století položil základ k poněmčení
celých krajů. Jest sice pravda, že se v 18. století
vlivem josefinismu ještě něco to, ale zá
klad k poněmčení celých krajů, — tedy ku ztrátě
skoro třetiny země české pro národnost naši po
ložen odpadem od „nepomucteí“, to jest přiklo
něním se k bladům £izím A naopak pravda jest,
že se po bitvě na bílé hoře zastavilo poněmčování
jen přijelímvíry katolické.

Pravda vysvobodila násl
Musí se ov přiznati, že po bitvě na bilé

hoře národ český dřímal. Nepravdou však jest,
že by to bylo vinou pravdy katolické. Odpadem
od „nepomuctví“ seslabený a až k smrti utýraný
národ ztrácel čím dále tím více „správu věcí

mužských typů, ohavného Sabadella, směšného
„strýce Františka“, jeho i přezdívkou »Diogenes,«
dosti vyznačeného sešlého kavalírs, který jako
zvíře se opijí a z kapes jiných žije. A všechny
tyto postavy jsou v tak živém a stále pokračují
cím spojení, že koiha udržuje čtenáře od počátku
až do konce ve stálém napjetí. Jako jalový, tak
frivolní společenský ton jest nepřekonaným způ
sobem podán a přec při tom tak, že mravný cit
nikterak není uražen. Dobře jest si spisovatel vě
dom, že jeho kniha není četbou pro »zbožné a
bázlivé mysle,“ které pravda »pohoršuje a děsí,
že holá jeste, ale chová také přesvědčení, že jeho
román bude užtečným, dobrým a nutným dílem
pro statečné duše, které pravdu, byť i trpká byla,
nade všechno milují, protože jim stejnou službu
prokáže jako maják lodí. Ukážese jim na nebez
pečí, které jim hrozí, vezme se jim jejich bezsta
rostnost, jich slabost se jim ukáže, které sami
dříve neznali, a když se jim zlo a špatnost obje
vila, vzbudí se v nich bezpochyby čistý úmysl
toho se sprostiti a také k tomu se jim stateč
nosti dodá.“

A právě v tom, zdá se nám, še leží vůbec
význam »Maličkosti« a Činí tento román i také
mimo Španělsko knihou velmi cennou. Přes to,
že maohé věci mají lokalní zbarvení, ony vyzna
čené společenské typy jsou bohužel i jinde za
stoupeny. I v jiných městechEuropy, katolické
nevyjímaje, trpí se elegantní nspravosti, panuje
zalíbení na skandálu. I ve Vídni, Paříži, Brusselu
a jinde nalézáme dámy, které příležitostně po
sbírkách pro cbudé obcbázejí, které, když to je
jich účelům slouží veřejně umí i růžencem ma

jest na mravnost. A tito vyšňoření zahaleči, kteří
pro nic jiného leč pro sport a požívavost svoji
Častokráte nejmenšího smyslu nezachovali, vystu.



svých“. Moc královská, řídila národ
s Prahy, ošenado Vldně «odtud a zá:
huba jazyka českého poněmčením škol i úřadů,

Ale kdyš jasyk český, jak se zdálo, dřímal
spánkem smrti a tóměřjiš jen v kostelích se
osýval, tu právě il celému světu k, jímž
kdosi znamenitý čosky mluvíval. Byl to jazyk
av. Jana. — To nalezení neporušeného — můžeme

Hci — českéhoj ka „bylo předzvěstí, ženezemřel jazyk, to čĎeská v maší vlasti.
Byl to jakýsi veliký avatvečer našeho vzkříšení,|
Jakásí po velikém pátku následující bílá sobota

A robotIdověšívBoba,munípřipaste o věí v i i, še

Báh, bytost sebevědomá, rozumná, ená, by
tost nejvyšší i národy řídí. Tam u Boha mluvil

sa nás jank český našich patronů: Odpust Hoo „ odpust lidu svému !
Nuže! Vzkříšení přišlo. Jazyk český a sním

celý národ náš povstal k novému životu zachován
byv „nepomuctvrím“, to jest vírou katolickou. —

Ale co se stalo a co se děje? Čím hřešili
otcové, hřeší zase a to měrou hojnější synové. Se
vzkříšením národa českého vzkříšen jest i odpor

proti pravdě osvědčenéJazykem Janovým v neporušenosti zachovaným. A odporten přinesl
smutné ovoce. — Národ náš opět jest rostr
v sekty s novověkým nátěrem. Máme tu podobně
jako v 15. století všecky V novém — dle
19. století — přistříženémvydání. 2

Máme mezi- „staročechy“ mírné liberály po
dobné mírným hasitům 15. století; máme radikály
podobné výstředním taboritům; máme socialisty,
kteří, co se týká majetku, podobnijsou taboritům
hotovi jsouce i násilím majetku se zmocniti a
anarchisty se státi; svou „volnou láskou“ ukazují
se pak jako novověcí adamité.

Ale jsou tu i evanjelíci. Kam ty vřadíme?
Obzvláště helvetští rádi by se ukásalí národu jako
čeští bratři. Ale augšpurští povídají: Na to by
chom měli právo my. Ale my poctivě povídáme:

zůstaneme.Jsme lautheránya těmi -AV 8 sb
staňte helvety.

Patrno, že to učení cizí, německo
švýcarské, třebas si Husa osvojevalyobě strany. —
Tak kam je vřadíme? í

Do 15. století se nebodí. Majíť zajisté vy
znání století šestnáctého. Ale po jejich nepokry
tém vyznánípatří nyní k radikálů m.

tedy rostrhánzase Český národ na sklon
ku století devatenáctého. — Jsme přese všecko
národní uvědoměníale národem slabým; náro
dem, jenž správu věcí svých ve svých rukou nemá.

A je naděje, že to brzy bude?
Pochybuji. Proč? Protože se národa ve strany

mezi sebou 8e rvoucí roztrbaného nikdo nebojí. —“
Dokud jsme byli po svóm vzkříšení sjednocení, zdálo
se, že Praha bude vládnonti nám, ale nyní jsme dále
od cíle, než se zdá. — Aproč ještě? — Protože
národy vede, trestá i odměňuje bytost nejvyšší,
Bůh. A my „sesilujeme“ národ bez Boha!

Bůh k nám, jako žádnému jinému národu
tak neučinil, promluvil nezetlelým jazykem Jano

vým. A my jsme toto slovobytostí nejryšů potupně nasvalí mepomuctrím. Na č odpora
proti tomuto slovu bytosti nejvyšší k národu če
skómu pracoje se jiš více než třicetlet a přivedli
jeme to aš k novověkému adamitství.

A kam ještě dospějeme? Nevím.
—ě

pují i jinde rovněš tak dobře jako v Madridě a
otravují veřejný život v nejpovážlivější míře. Je
suita Coloma čestný kříž si zasloužil, že toto po
čínání bez milosrdenství odkryl a varujícím pr
stem naň poukázal.

A výslovně musí zde důraz býtí dán na to
že nepředstavuje Coloma věc tak, jsko by snad
vétšina vyšších společenských krubů těmito vy
tkoutými poměry nakažena byla, ba právě opak
Dejednou dosti okazuje; ale tyto zkažené živly
právě tam jsou trestuhodně hýčkány, dávají vše
obecný ton neb jej ovládají a kompromitují tak
aristokracii samo CO nejvíce. — Ovšem nejsou
tímto ještě všechny chvalitebné stránky výborné
této kniby vyčerpány. Obsshujeť množství krá
sných věcí, které jí trvalou literární cenu zaji
šťují. Tak ku př. úchvatné líčení bolesti matky
Belardovy, když teto slyší zprávu o smrti svého
syna a rovněž tak skvostné obrazy ze školního

života v koleji a ve vychovávacích ústavech Je
suitů.

Na jednom místě (Wissenschaftlicbe Beilage
zur Germania Nro. 23. 11. Můrz 1897.) jest po
znemenáno, »že koiha Colomova, jeho tendence,
zásady, dle kterých se řídí, způsob, jak cíle svého
dojíti hledí, dlužno dáti za vzor našim spisova
telům románů a novell,« Jako náklad pravého
vzdělání mobou romány pouze tenkráte býti,
když se v nich vybásněné s pravdou pojí. Jako
fantustické příhody cestovatelů neobohatí naše vě
domosti o zemích a národech, rovněž tek může
vypravování ze sociálního života pouze tehdy
skutečně poučiti, když život tek jak jest, se svými
světlými i stinnými stránkami jest líčen. Mnohé
vážné napomenutí dá se zde poskytnouti a velmi
často i účinek bade míti, který při kázání již
proto selže, že právě ti, kdož nejvíce toho potře
bují, je neslyší.DS Oe

a Ale to vím, že1 -—- 

Jan ve světle dějin, dějin přesných,

nočsdnjenl ukazuje nám tu pravdu. yt
E ate ční dp odmításe desgudpra , ra pávají se .

pami.nejhoršími. Paleko daleko Jest ta chyjle,

v kterou nynější vůdrové lida zumí okteré k národu našemu pramluvíl Jasem Jo
pomackým.

Avšak museli bychom soufatí nad badeu
Bostí naroda našeho, kdybychom sa to měli, že
doba ta nepřijdenikdv. — aspoňto jest
nadějí, še jsou v národě muší, kteří i s obětová
ním svécti rasí cestu pravdě.Ityto článkypoáay
jsou, aby posilněna byla naděje, že pozná 8e to
potapené „nepomuctví“, jako bezpečný základ ná
rodní síly a pravé osvěty. |

Již ukazuje se sporý záblesk pravdy, ale
doufáme pevně, že vzejde brzo vlasti naší jasné
světlo pravdy, která jedině vysvobodí.PSÍ

Rozhledy.
' Dne 1. Šerven0e.

Co ted?“ netázali se vposledním čí
ale „Obnovy“pouze By, Ale 00 teď?“ táše Bu
v „Neue frele Presse“ slovůtný německý historik
Jalius Lippert, jeden z áků českoněmeckých
a přísedící semského vý království Českého.

To jest v nynější zapletené politické situaci
tvrdý oříšek, jejš Němci chtějí rozluštiti opposicí,
již okopírovali od nás. Jako okopírovali od más
neblahou obstrukci na říšské radé, tak se odho
dlali okopírovati od nás nešťastnou naši opposici
s konce šedesátých a z počátků let sedmde
sátých. My jsme še těmi tehdejšími oposičaími
experimenty zpropadeně na cestě svého národního,
politického i bospodářského rozvoje a pokroku
oposdili, tak že nás doposud leckde pro to bolí
a brní. Nuž „ kdyš nejsme s Němci zrovna
v nejlepší shodě, ať si to s Pánem Bohem zkusí
také sase jednou ení. My z toho škodu míti ne
budeme.

Avšak jedno. předce musíme vylknouti.
Němci totiž, zejmena k radě p. dra. Fuaka

chtějí odepříti vykonávání přenesené působnosti,
již státní centralisace obcím ponechala a přepustila.
Nechtějí vybírati daně, nechtějí obstarávati sále
žitosti oblašování atd. vojenských, skrátka němečtí
politikové ve svém dětinském rozdurdění na Čechy
ehtějí se vzdáti všech výhod namosprávy, pokud
jieh obce nyní užívají.

Výhody ty zdají se býti sice břemenem,
avšakto jsoupřejce jenomvýhody akdo, chtěje
politicky pokračovati, smaží se jich vzdáti, tea
jest. zaslepen — —

Proto jenom aťsi s tím Němcizačnou ato
čím dříve, tím Jépe, neboť čím dříve začnou, tím
dříve přestanou, Oo pak tím státu slóho spůsobí,

když nebudou přenesenou působnost obce vynáratit Nic! Stát vykonávání to ověří úředníkům

svým — jichž rormoožení povet zaplatí němečtíplatníci—abude dobře.Jenomabytímne
yla poškozena zásada om ooŘrávy která saadnoseztratí,aletěškopak mabede.Mymusímepo

kládati i ta „břemena“, ješ obce naše za stát vy
konávají, za výhody, neboť to každý pochopí, že

i vybírání berní jest známý, rodák, krajan da
eko shovívavějším, nežli bude úředník, jemuš

úloha ta bude potom svěřena. A jak ve vojenském
hlášení a v policejním ohledu může rodák a kra
jan krajanu posloužiti, to se také nedá srovnávati

a ve městě úplně indiferentní.
Proto jen at Němci berou proti nám namí

řesý meč svého hněru za čepel! Braypoznají, jak
nepoliticky jednali. To je dávnou nás za chybu
uznáno, aby občan byl nepřítelem státu, jehož jest
občanem, nebot bilance nepřátelství toho přinese
minus obyčejně jenom jemu. My Čechové jsme
podobné „hněvy“ mnastát mnobokráte jiš draze
zaplatili, tak že své doby vůdce podobných oppo
sic konečně řekl, že v politice jeden dvorní rada
více zmůže, nešli celý poslanecký klub.

A tím se mosí v politice každý spravovat,neboťvpoliticeběžíoto, conejvícerískataco
nejméně zadat a nikdy nejde o opak. Když tedy
Němci chtějí mermomocí n 00 nejvíce se své
autonomie zadat, tedy logi co nejvíce ztratit,
proč bychom je s Pánem Bohem v politickém
ohledu nenechali drobet si škodit?

Nás booření německých politiků musí sůsta
vit klidnými, však on si to německý lid s ními
brzy sám vyřídí, abyčli zase cestou rozumu. Nám
nyní musí jít jenom v to, aby naší politikové po
litisovali rozumně a aby nynější situace co nejvíce
vykořistili. Vy se sice lidé, kteří budoa
vinit našince z reakce, (avšak doby ty byly vždy
dobami prolid požebnanějšími, nešli doby ku př.
pokrokářských hluků, jímž pravidelně následovaly
zbytečné persekuce, konfiskace atd.

» oo
Poněvadě za přítomných dnů mémo „málo“

vážnýchstarostí, proto vyskytují00 unás lidé,
zaměstnávají naší veřejnost dětinskými hrač

nA
všecko jest přv 
yby bylo drahého divadla zapotřebí, tak

mije ta potřebarázem vynutila a nečekalaby
ua dětinské hlasování. Dnes náš Jid na „divadolmí
stásky“ pohlíší trochu jisak mežli činil v době,
kdy vzáikla myšlénka„vystovae ninárodní di
vadlo.“ Od času minulo celé půletoletí, ná
rodmáš mačas ten snačný kusecesty urazil vpřed
a jest-li pan Kuffoer se za mím opozdil,
mají páni kollegové v redakei „Národních Listů“

povědět, že ae letos píše 1807 a žečo
ský národ má důležitější starosti, nežli jsou hračky
s hlasováním o stavbě drahého divadla, když to
prvníbýváčastoaž běda — prásdnaé——

Tolik o této sáležitosti.

-Politický přehled.
Ce ne stamos rakousko nborským

vyrovnáním $ V loni žádalarakouskákvotováde
pstece, aby spoledné náklady (po uhražení výnosem 2
cel) v obnosa 108 milonů uhradilo Rakoudko 61-69 mis
Bony, Ubry pak 4667 miho>y; avšak Madaří tsvalí na
tom, aby Uhry jako dosud platily na ogoledné potřeby
A1*4proc., tedy 3898 mijlonů sl Páni Madati chtěli

i my ubosí Cislajtánoi

zně|
zeměčesképak přes 40 proo.;marnědokasovaly,še
Uhry neplatína říčskéúčely o moobovíce neš Bavory s
přeceve významobouzemí nedápeoorropekoupolitikusmí
srovnati,nebotBavorskoo německéříšsképoliticenerosboduje,satoUhrymivejíanás—ne-livroh—tedy
aspoň BOproc vlivu na sehraníční politiku rakousko
uberské bíle. Ha říšské radé i na Šoském sněmubylo
pévům Madarům řečeno maoké, ostré slovo, avěsk Maďaři
stojí na svém.Pošítají na našíslabost,nestálost aústup

*
K

finanční «lly, nýbrž dle daní. V tom je omyl a ohyba.“
Dr. Urban edilel také náhled dr. Fořte, še v záležitostí
dělení celních přebytků odilí úpimé stenovisko poslance
dr. Fořta.Maďařiulskalita ústupkymenáš zeprospěch.
Naše polní hospodářství, cukrovarstrů lihovarství a pivo
varství je požkosovánotéš Ubry. Stačí na př. uvést, še r.
1894. pěstován: byla u náe řepa na 376.000 boktarech
A že dnes se pěstuje sotva na 270.900 hektarech. Proto
se ale ponechává Uhrám podnes privilej pěstovatí
tebák. Výhody Uher jsou ostatně přečetné. Proto by
naší poslanci a nebe hospodářské spolky neměly mlčsti,
aš bade jednání« Ubryokoncoráne— o náe a bes

jestvMómockunssahranijnou
vědným Hičekýkanoléř,který bý

ministerstva.Tof«e rosamí,že
veškeroupráci sám. Kancléřmá proto krace sekretáře

ři::k
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V Dámsku protestantakém(luteránském:,kde
hretka katolíků a kdeaš do pedávna kato

Drobné zprávy.
Zprávy diócesní. Vyznamenání: Dě

kaaský kostel v Trutnově povýšen na arciděkanský
děkanství ne aroiděkanetví a vdp. Josef Hofmano,
blsk. vikář a děkan, jmenorán prvním arciděkanem,
dy. Frant. Čermák, správce vikariatu a farář v Ostře;
tlač, jmenorás čestným děkanem; dp. Jan Bičiště
děkas v Popovi bisk. notářem; dp. Frant. Voří,
šek, kaplan v ubicích, obdržel farní synodalše.
Ustanovout byli: dp. Karel Bauch, farář ve
Réyei, jmenován farářem v Chvalkovicích. Uprásd
něné místo: Rtyň, fara,patronatuknížeteSchanm
burk-Lippe od 90. června b. r.

Velká národní slavnost matiční naMtéokaleskonátisebudevmedělidne4.července
2 sůčastní ce jí téměř voškoré spolky královéhradecké.
Velkolepým bade květinové korao spolku českých ve-
| Jecipedlstá, divadelní představení, hry pro odrostlejší
aňádež obajího poblaví, střelba a koulezí © ceny,
muswumzDaneonovyvýpravy acelá řada kratochvil
ných zábav. Také dameký bosffot poskytne obosonstva
všemožné občerstvení. Protože má UÚ. M. Š. přes
300.000 sl nezbytných ročních vydajů, protože vý
Doe sbírek očhebl a.z velkého dědictví Schnellova
U. M. 8. pouze kašdoročal úroky připadnou, tedy
potřebuje Matice co největší podpory. Králové Hra.
dec nalézal se všdy meri těmi předními českýhi mě

n kderé naše národní ústavy všdy štědře podporo. Jame přesvědčení, že i tentokrát učiní Králové
Ekradet svom povinnost a obevanstro dostaví 60 na
dlarnest ce nejčetněji.

Sňatek. SlečnaMarie Vondráčkova,
doera presidenta krajského sondu v Hradci Králové
a pan Jan Neamann, soudní adjaokt v Holicích,
slavili sňatek svůj dne 26.června 1897 o 9. hodině
dopol. v děkanském chrámu v Novém Městě n. M. —
Slečna Marie Marešova, dcera velkostatkářea
sem. poslance a pan Václav Kašpar, majitel pi
Vovara v Papenském Týnci, slavili sňatek svůjdse 26.
t m. 0 10. bod. dopol. vo.chrálna svatého Vojtěcha
v Prace.

Přestoupily ma víru katolickou 1.

ph rn bí staráR.Oboleskáa 65r. staréová. obklopeny svými katolickými syny a
Vaoučaty slavné vyznání víry katolické. Byl to dojem
úehvatný, který silně působil ne veškeré věřící. Radost
obou rodim konvertitek byla veliké, nebot jsou veskrz
katolické, a vmak paní A. Poškovéjest choranoem

| | Zkoněkymaturitní na udejšístátní
remice konaly se sa předsednictví ředitele c. k.
vyšší realky na Novóm Městě v Prase, pana Vinc.
Jarelimka, od 31. do 25. červnat. r. 7 abit
Fieatů obdrželo vysvědčení dospělosti s vyznamenáním
14 vysvědčení dospělosti prosté, 4 povolena opravná
skouška s jednoho předmětu po prázdninách, 1 re
proborázna doba neurčitou; 2žáci od skouškyod

o ga Jedenpronemoc.oduota sv. Moth ve Vídal
obrale sobě za velice záslušný úkol: pečovatio to,|
aby přečetní Čechoslované, kteří povoláním svým od
kázání jsou ve Vídni baď po celý aneb velkou část

(vyka úítí, opatření byli českými službami Božími.
kole svéme hledí jednota ©mothodějská vybovětí

co nejvíce a zajisté maohemvíce by ještě učinila,
kdybyve jí vícehmotnéi mravnípodporyAostáralo,
Vpřítomnosti mimo tři kostely kongregace Nejsvé

Mono Vykupřtele, kde české služby Boží konají sezapodpory nábotenaké matice, vydržuje jednotaov.MethoděječevkéslužbyBožív5kostelícha počuej

ročaí tyto sbírky vykazují vědy slušný celkový obnos
i jest šádogcí, aby 1letolní sbírka, která 11. čer.

5. neděli po sv. Docbu konána bude, sa
předošlými sbírkami nezůstala, ale pokud možno vy
dataější byla. Kéž uposornění toto k tomu přispůje|

Koncert.Dne11.červencepořádajívměst.
divadle sdejším virtaoe na pianě paa Vilém Kurs,
virtaoe na houslích p. Bohuslev Lhotský a virtaos
ma oello p. Bedřich Váška. Vilém Kurs jest jako
vynikající virtuos znám ze svých koncertů v Berlíně,
ve Vídni, v Linci, Arca, Tridentu, Prase, Sušici. Hu
dební kritik Novotný o něm píše, že je to Fr. Ondříček
na klavíru. Pan Bohuslav Lhotský absolvent pražské
konservatoře obrátil na sebe pozornost vynikajících
uměleckých kruhů v Praze i ve Vídni. Bed. Váška
absolvoval konservatoř v Prase jako prvý a jest jako
jeho mistr Haauš Vibam svláště vynikajícím inter
pretem hudby komorní. Program koncertu bude bo
hatý a vybraný a přivábí na koncert zajisté hudební
krahy s osléhoHradecka. — Program koncertu
Českého tria, kterýš se dne 11. Červenoe t. roku
v Hradci Králové koná, jest následující: 1. Dvořák:
„Damky,“ klavírní trio. 2. Nedbal: „Andante“
Dvořák: „Rondo“, hraje pan Jindřich Váška. 3.
Smetana: „Na břehu mořském“, Chopin: „BRo
mance a serenáda“, hraje pan Bohuslav Lhotský. 5.
Smetane: „Klavírní trio g mol.“ Mimo to přednese
pan prof. Al. Rublič = Hořic eólové písně pro tenor;
doprovod na pianě obstará p. JUDr. Scheiner.

O činnosti saporiatondenta Thee
dora Haacea, blarního germanisatoratěšísských
polských protestantů a zuřivého odpůrce českých Sle
zanů a vůbec všech požadavků českého národa, vy
slovil se ostře v shromáždění polských Slezanů dr.
Keis!l. Týž odůvodnil, oprávněnost Badenova jasy
ková nařízení. Také Slezsko musí žádat upravení
otázky jazykové, neboť jen v Těšínsku je 180.000
Poláků, 70.000 Čechů a poaze 34.000 Němeů. Čo
Bost poslance Th. Haase na říšské radě nepozůstává
v míčemjiném, neš že potírá národní rovnoprávnost,
ačkoli jako duchovní měl by hlásati láska křesťan
skou a jíti v ústroty přáním křasťanského obyvatel
stra. Jest politování hodno, že soukromý ústav pro
vzdělání protestantských učítejů téhož Hasea v Bělici,
ačkoli je podporován od říše a země, nekoná ové
úkoly, ala šíříjen národní zášť. Velmi nebezpe
čno jest, še dr. Haase a kuratoriua ře
ditele a professery pro touto ústav poro
lává — z Praske (Il) kteří se do rakouských po
měrá vpraviti nedovedou. V resoleci na to přijaté
vysloveno bylo politování nad šívauicemi sapertnten
denta Heases proti polskému gymnasiu v Tešíně a
vláda byla požádána, aby odňala subvenci 4000 sl.
poněmčovacímu Heasovu ústare v Bělici. A eo dělají

Štvou proti nám v Něme
oku, došebrávají se odtamtud podpor od prušáckého
spolku Gustava Adolfa ——a protože proti českému
národu přímo čtváti se odvážiti nemohou, štvou proti
hlavní jeho opoře — katolickému duchovenstvu a
učítelstvu. Kašdý dnes už ví, odkod jsou nekatoličtí
štváči bmotně i literárně podporováni. V našich pa
storech nevymizel dosud dech pastorů s roku 1866,
kteří vítali protestantského praského krále jako své
ho osvoboditele a ochrance své víry. Ina — také
patriotismus a věracst příslovečná |

Vápis žáků do I. třídy udejší c. k.
remiky kozá se před prázdninami dne 15. a 16.
Července vědy od 8',—10 bod. ráno, po prázdninách
dne 16. a 17. září. Zápis nových žáků do vybších
tříd koná se jen dne 13. září.

Zadání městokých stavebních pra
ef. Stavbu vojenské kryté jizdárny zadalo města Krá
lové Hradec mistru tesařskému p. Tvrdíkoví a mistru
zednickému p. Vojtěchovi. Plechorá krytba zadána
klempiířskému místru p. Fišerovi. Bou moravské
brány zadáno staviteli p. Reichertovi z Černilova.

Pau Tomáš Souhrada, městskývrchní
inženýr, resigooval na své místo. Pan Soabrada byl
velmi svědomitý úředník, ale též velmi přísný v ka
ždé záležitosti.

Křížováválka proti spolku katolBěttelůzabíhádoaměšnostiastavínapranýřtu
vychralovanoe „svobodomyslnost — mnobých ránů učí
telů, ktefi kaeeřají a vyločejí s národa své kolegy

o, še jsoe dobrými katolíky. Že jsou lepěími
by, než-li tak mnohý učitel pokrokářský a radi

kální dokasají svými skutky, neboť starají 86 o ros
štření vzdělání mesi svými spoluobčany. Jak mnobem
více by prospěli národu páni „pokrokoví“ učitelé,
kdyby se starali o zakládání zpěvráckých apolků v
městech a vesnicích, pořádání v pravděpoučných před
nášek s oboru bospodářského a vůbec o ušlechtění
Života společenského. Protože však s takovýchto věcí
nekoská stovka přídavku, proto sí jich málo který
„pokrokář“ všímá. Hajobit katolické učitele a bunto

se o bojnos návštěvu — hosté budou obzvlášť ntáni.,
Ku podive, ovangelické učitele « pastorem cm,
Duškem, Bsalstnajem atd. nenamaloval Krejčík ješté
do Šípa, červený p. Karel Tůma nevěnoval jim tam
žádnoe rýmovanou odrhovačko, be ani fulminantaí
článek; páni ve Školském Obzora, HL = vých. Čech
a v „Osvětě Lidu“ nevychrstli ne ně také škopek své
dpíny, ba ani Popelkův „Polaban a Český Venkov“
nenazvalje ještě sebrankou a čestný p. pastor Herben
mí v, “ jako zařesaný.Proč to? Inu, v kato
lických Čechách jest modou jen horlivé katolíky špi
niti. Divno, že sj to katolíci dají líbití.

Svěcení praporu v Třebičí ma Bo
ravě. V neděli dne 11. července odbývá spolek
Katolických dělníků svěcení praporu, pří kteréšto
příležitosti oslavuje táž nejstarší místní spolek kato
lický Jednota katol. tovaryšů třicátý rok svého
trvání. Veškeré katolické spolky zvou se nejuctivějí,
aby dle možnosti četné se zúčastnily události této

aneb aby aspoň přípisy povzbadily přítotané k ne
ohroženému sastávání pokladů nám nejdražších dle
besla: pro církov a vlast. Kdož by ee mínil
k slavnosti dostavit osobně, vybízí se, aby se přiblá
sil nejdéle do 6. července u předsedydp. P.
Petra Dachaně, katechety v Třebíčí (též přiblášky
k banketa se přijímají). Drazí soudrazi, dostavtež ve
co nejčetněji (spojeoí áelezulční je výhodné) a při
spějtež tak k důstojné oslavě myšlénky katolické
v dělnickém městě Třebíči!

Ubozí. Dnes oslavují mistra Jana Husa nej
více svobodomytlní židé, lateráni, helveti a nevěrci,
kteří jsou v matrikách dosud zanesení jako katolíci.
Lidé tito, kteři více méně spolčení jsou se socialisty,
malují lide brospými barvami klerikální strašáky,
kterých ve skutečnosti není, a lamentují, že národ
český jest už zneužívání jmena Husova k politickým
agytacím syt. Jak naříkají „Bydžovaké Listy“, že
„N. L.“ umlčají správy o Husově slavnosti ve Vo
Jících — „tu svět o tom nvsmí věděti, poněvadž pp.
klorikálové by se na mladočechy pobněvali . . proto
dr. Podlipný nevšímá si pozvání svých krajanů,
proto svobodomyslný klub výsoamanonslavnost
scela jgnoraje, ani jediného zástupce k ní nevyšle
proto nikdo nesmí věděti, še v malých Vojicích český
lid poctivě zaujstý pro své zásady protestuje proti
snahám zpátečníků (!) Naši zástupci měli přijet a
přesvědčit se, jak lid smýšlí. Ignorování naší veřej
nosti této oslavy Husovy zaráželo a uráželo . ..“?

„Klackem a krví zakládá se katolicko
itická jednota v Zábřehu na Moravě. r P.

ček kaplan.“ — Tak píše „pravdymlavný “,
ačkoli je opravami dokásáno, še útok v Zábřeze sa.
počali socialisté a jiní nezvaní „hosté“, ačkoli je sji
Štěno, že vp. Řesníček přišel do schůze, když již bylo
po výtršnosti, kterou předem připravili pokrokáři a
socialisté, o nichž jest jiš iv známo, jak ná
silně se do schůzi mladočeských, katolických a jiných
vtírají a kteró rozbíti vždy ohtějí.

Chutné ryby jsou v měsícičervenci:pstruh,
úhoř, štika, mřínek, losos a okoun. Kapr, lín, mník,
sumec, parma, bělice nemají ted chutného masa.

©Odměnil se. Ku knibaři S. přišelv minu
lých dnech návštěvou bývalý jeho soudruh z vojny a
mezi řečí nabízel ke koupi hodinky, S. odkázal do
tyčného na zastavárnu, kam týž také hodinky zanesl.

a zpátečeícestě vrátil se přítelíček opětně ještě na
chvíli k S. a při té příležitosti vy mu stříbrné

hodiny řetízkom.rádože. Čeledínu u p. Vacka V. Monikovi
ukradli dne 30. t. m. neznámý pachatel černé kalhoty
v cemě 4 zl. Poškosený má v podesření jistého pro
krádež vícekráte trestaného dělníka. — Dne 38. t. m.
vloadila se déletá Karolina Boháčová ze Všeradova
u Chrudimi do uzamčeného bytu hřebenářeVíta vbý
valé vojenské střelnici a začala tam dle svého způsobu
hospodařiti, sbelujíc uložené tam šatstvo. Zlodějka
byle přistižena, zatčena a dodána k st. návladnictví.

Hospodářská krise. Našivenkoranésloro
to vyslovují krysa, poněvadě taší sice, že to rolnictvo
jaksi žere a ničí, ačkoli pravého yýzaamu úplmě ne
postibli. ©Tak nedávno navštívil jeden volič svého
poslance a naříkal, še je sle, povodeň že podkalila
sena, děště poškodily úrodu a ruda oroce. — „Teda
je ta krise, 007“ — pravil poslanec. „Jaká krisa,
co je to pane poslanče? — odvětil rolník. — „Když
je špatná úroda, byne statek, když jsou níské ceny
a velké výdaje: to dohromady zove se hovpodářská
krise“, — „Nože, a co se dá proti tomu dělat pane
poslanče ?“ „Budu interpellovat ministra vnitra“, —
Mnohý rolník se snad otáže. A co pomůže taková inter
pollace? — Na to jaksi odpověděl pen poslanec Fr.
Hovorka, kdyš tyto day podával správa o činnosti
ne říšské radě. Pravil, že tam bylo podáno 52 pil
ných návrhů, 25 hospodářských návrhů, 16 návrbů
podala vláda e poslanci podali 270 interpellací. Ze



všech těchto návrhů neprovedes šádný a ty isterpel
laci byly Čerta platny. Později wm'arii pan poslasec
dle „Poela z Podheři“ © klerikální agitaci proti mo
derní škole, káral a odsuzoval jednání „kleri
kájních bojovných koboatů, kteří prý socužívají 1
kasatelsy proti moderní škole atd. — Těmto věcem
rozumí poslanec s Německé Hybné asi zrovna tak
jako politice a hospodářské krisi aproto by měl ne
chat, čemu Borozumí, a vňímak ni radáji ové živností.

© platech výboru Ústřední Matice
Školské vyskytají se občas na různých místech
tajemné pověsti, které způsobem více méné nearčitým
nasnačojí jakoby ze příspěvků, jež národ Ústřední
Maticí úkolské věnuje, byla část obrácena Daplaconí
nějakého bonoráře jednotlivým členům výboru. Ne
třeba dokazovati, že pověsti takoré jsou vymyšleny
od nepřátel „Matice“ a majejí poškosování nejsouce
nie jiného nešli pouhá pomlava. Aby však jednou
v této věci bylo jasno, usnesl se výbor Ústřed. Matice
Školské veřejně prohlásiti, že fankce jak předsed
nictva tak ostatních členů výbora Matičného jsou
vesměs a byly všdy úřady čestné a neplacené, že
členové výboru nemají nároků jiných než na nejvýš
na náhrada hotových výloh vzešlých nutnými cestami
v | sálešitostech| spolkových, o kterých +0 však
předkládají zvláštní účty, a že jednotliví členové vý
boru i této nábrady se aříkají ve prospěch pokladny.
Kdoby podobné pověsti doslechl, neobtěžaj si v záj
mu věci samé oznámiti je v kanceláři Ústřední Matice
školské v Praze, Ferd. tř. 33.

Novostavby v Králové Hiradei. Pan
městskýrada Jaroal. Červený staví dům na nábřeží;
dále staví nové doay p. dr. Rudolf adrokát a p.
Skuhberský majitel domu.

Škelskému obzoru. Liga+ 16.Zmíněný
Časopis přimáší v Č. 84. ze dne 16. čárvanačlánek na
depsaný: „Výchova dle sásad církve“, ve kterém po
lemisaje s „Obnovou“. Nechci rozhodovati řádky svými
o konfessionalitě školy, nebo její bezkonfessijnosti
nýbrž ebci pojednati o předmětutak, jak maat vš:
Ob.“. jenž v sáhlavním článka celou tendencí ve vý
chově tíhne k mravouce iadifferetní, autonomistické.
Dotčený list píše: „Lidé v pradávných jiš dobách
uznamenávajíce ve szjevechokolí svého působení ně
jaké vyšší moci, vykládali si působení to jako účelné!
. .- „Zjevy ty sice přisuzovali vyšší moci

anthropomorfisovalí přisoudili jí totiš lidské vlastno
sti i lidskoa na mnoze podoha.“ Předempřipomínáme

pro: Pk. Ob.“, de při otázce, sda katolické nábo
třebí odrašovati se na neiistoa půda theorií o vsmku
náboženství v člověčenstva. „Šk Ob.“ učinil tak jenom
s nehodou. Chtě:-li vysvětliti původ náboženství, pak
memoh! ai nešťastněji počínati, nežli zabrati pro sobe
anthropomorfem. Jest přece větobecně známo, de
anthropomorfiem byl již jednak úpadkem náboženství
prvo „ jednak i kdybychom přisvěděili theorii
evoluční, | farmou prvou. Vříbusní „Šk. Ób.“
duchové, jako Labbock, uvádějí atheism, fetišism, to
temiem, čamanism a pak
jiš jsme se dotekli, pisatel, ať již vědomě mebo nevě

domě, 86 výrodemsrým k náboženské theo
rii evoluční, která obstáti nemůe před sdrvují
cími důkasy askušemostmi protivnými. Evolativmí
theorie obsahuje macho domněnek o původu nábo
ženství, s nichš jedná drahé ve mnobých částech od
poruje. I zde by toliká různost domněnek měla na

Da kore. Orine Vpronášenítak v přijíhadů no m my pochopajeme U
vo článku svém chos dokásati neschopnost katolického
náboženství nebo jen částečnou přípustnost jeho
v mravonce, a za tou příčinoutekl. se zdánlivě
k vědecké theorli o pří m náboženství. Zajímavo

však jest, co praví dále: „Poněvadá reformatorůmnáboženským blaho lidí na ardci leželo, cit jejich
býval poboufea špataým jednáním lidským, a tu
sdálo se jim, te i Boha nrážeti muef takové konání
lidské, i u
lidském p zjerův okolí svého a bojíce se, že b
autorita jejich nedostačila na úsdě držeti vášně lidské,
postavili za příkaz mravního jednání vůli Boži.“ Ro-:
mantické tvrzení toho řadí se docela dobře k prvému
00 do neprůkasnosti,jinak obsahem věcným jest

mnohov od měhovzdáleno.Nehleděk toma,že
pisatel, mlavé o anthropomorfismu, uvádí jenom jednu
vyšsí bytost, kdešto anthropamorfism znamená jiš
mnohoboáství jako u Řskův a Římanů, nemůžeme si
vysvětliti, o jakých še to reformátorech náboženských
hovoří. Známe reformátory v celém věku křestenském,
v dobách však primitivní formace nábošenské, kam
Je usazuje pisatel, neznáme reformatorů šádných v tom
amysle, Še by, nadšení všelidskými ideami vespolného
blaha, autoritu Boží jeko požadavek mravnosti di
ktovali. Nemohl by „Šk. Ob.“ porěděti kde a kolik
těch reformátorů bylo? Kterak dokázali toho, de
hned v prvotních dobách myšlénka jejich sa nutnou
a společnou potřebu od veškerého lidstva přijata byla
v zájmech náboženských, v nichá zejména národové
od pravéků nejvíce nedůtklivi byli, svými pomysly
náboženskými přímě odloučení jsouce. Nebo snad
v dobách, kdyo vzdělanosti a výměně myšlének ami
z daleka mlaviti nemožno, pořádánybyly náboženské
kongressy? Ostatné, ro je svénázory oanthro

mu a hned na to o reformátorech, ší„Sk.Ob.“, de jiš v aathropomorfismu lidé vůli Boží
saali a nepotřebovali, aby jim ji reformátoři podetr
kovali! Zkrátka, kdybychomslova „Sk. Ob “ skoumeli
déle, narazili bychom na neshody a odpory ještě jiné,
sčehož jaáno, jak mnoho to dá práce anámahy, aby
věc nějaká, nepravdiva jsouc, vysdvidena byla ma
vyšší jskés flosofické hledisko. Jinak však se „Šk.
Ob.“ 60 shodujeme v tom akutečném faktu, že vůle
Boží jest příkazem mravnosti u veškerého lidstva, a
není to fikce „reformátorů“, mýbrá jest to spontanní
projev přirozenosti lidské právě tak, jako všeobecnost
náboženství, jehožnepohřešuje žádný z národů. V po
choda ovaníku

srdce lidského. Svědectvím, které o sobě
viditelném tvorstvu, nebylo by. dosti srosmmitelnýmbývalo,kdybynebylsámosoběmělodrasa odlesk
jeho. Slovem náboženství pokládá od
v člověku nejen možnost a schopnost,nýbrš i
vlohu a to silně vyvinutou, která člověka pudila uvě-.
domiti si, co v něm dřímalo — pomysl o božstvu —
a vyvoditi odtad téš důsledky prosvé chování, vyvo-:
diti odtud vědomí a jednání „ Této vloze

v rozličných fásích její dávají se rozličná pe
jmenování jako fetišismu, autropomorfiisma p atd...
Jinak násor „Šk.Ob.“ padá itím, šen všech známých
nárooů kulturních zachovaly se památky o monotheismu
který průběhemčasu vočen byl, a část toho zne
tvoření ocitla se ve „Sk. Ob.“ jako ybný důkas

a náboženství“ředpojaté theorie. „A tak skoro v
dí „Šk. Ob.“ dále, „itedy katolickéučí, že pohnatkou

ke konání dobra a varování se sla jest vůle Boší.“
Pisatel „Sk.0b.“ klassifikuje nábošenství křesťansko

katolické právě tak jako svoji ubohou anthropomor
fickou matenici. K tomu vyvvětlivek metřeba. Kašdý
o tom učiň si úsudek sám. „Nejvznošenéjší mravouka

ja hlásal Kristus, vrcholí v nedostižitelném příkasuúsky: „Miloj bližního svého, jako sobe saměho,“ praví
„Šk. Ob.“ dále, ale vypadla mu ještě část oěkasu
toho: „Boha paknade všechno!“ Malé nedopatření,
ale nic neškodí. Odvolávaje se k uvedenému příkazu
Ježíše Krista, táže se „Šk. Ob.“: „Alezdali v sektách
které různým výkladem učení Kristova vznikly, lso
tento Kristův postulát dokonale plnit? Zdali dítě kdyš
ve škole slyší, še jen jediná víra jeho je prará, a še
v jiné nelse odp vim a trestů posmrtných do
jíti, nezvyká nezřísené píšea pohrdání dětmi jiného
vyzaání nábošemského?Zdali se tím nevštěpuje vsrdce
dětská jedovatý kořínek náboženské nesnášenlivosti ?
Upozorňujeme, že vše to církve katolické se motýká,
ježto pisatel mluví o sektách jejich a výkladě učení

ristova. Církev katolická nemí sokton, a že všdy
řádně vykládala učení lásky a je měrou nejvyšší na
šivot applikovala, důrazné mluví dějiny, veškerá kře
stanská kulturaa nesčetné ústavy charitativní. Rovněš
slova o náboženské nesnášenlivosti dítek neplatí o církvi,
katolické, protože prvý náhled do katechiemu, kde

kde se jedná o přís ušnících jiných vyznání, kašdéboposud nevědomého poučí, kterak katolíci vécem tém
rozamějí. Dítky katolické jiš v nejnížších třídách vědí,
še přídušníky jiného vyzsoání Bůh jiným způsobem
ku spáse vede, jen kdyš své vyznání sa pravé majíASdata l Dardnave e , by v ji vyznání

trestů poamrtných lidé dojíti nemohli.
(Příště dokončení.)

fSehváleny byly minictorstvem | pro
školy měšťanské v nejnovější dohě z nakladatelství
Fr. a Urbánka v Praso: Tille-Kneidl, Učebnicezemě-
pisná, II. stapeň v 5., nově spracovaném vydání a JII.
stupeň ve 4., mově zpracovaném vydání. Před tím
velmi pěkná Mazáskova „Cvičebnice spěvu“, sbírka
písní pro školy měšťanské. Knihy tyto našim
Školém měšťanským co mejlépe doporučeny, při čemá
nutno míti při „Učebnici seměpisné“ to ma zřeteli,

prákéhrugerkuJorge rmou,tudiž saslahoje vnašichškolách přednost předučebnici vydanou Armos ném.
co nejrothodnějí nepřátelskoa.

Uškedile přijetí katolické víry
Čechům © ProfessorMasaryk, muš jinak velmi
schopný a učený, trpí hroznou ideosinkrasií, jakeile

při řeč na katoli církev. á se: Porší Turka. A od od něsní krtolického bývá všdy
savilejším nepřítelem katolictví než-li rosený luterán,
ovangelík, angiikán, orthodoxní atd. Pan professor

vými s kašdý logický kotrmelec,
překroucenost jest jim dosti dobrá, pak li jen mohou

ponnit a slohčitkatolickou církev a katolické kněze.Masarykovců alyšeli jeme jiš ta nejnesuryelnější
tvrzení o katoli kteréšto nesmysly rádi též pa
pouškují mnosí očeští novináři. „Křesťanství mělo
na původaí jasyk čsský, na českounárodnost a vůbec
ma samostatnost českého dacha vliv sboubný.“ Tento
velkolepý nesmysl, přinesly „N. L“ ku konci de
vatenáctého století, kdy strama, kterou posnd
sastupují, ocitla se v tak tahém ©pověreckou
a beznárodní internacionálou. Nuže, povšimněme sí

svých úvahách o vířenaiv „Pokroku“roku 1673,tedy skoro předčtvrt sto
stím. Píšetam: „Pozoruji,ne bes bolesti,žeotáském

náb m a církevním, jiché sporné přotřásánípůso
bilood jakživa tolik žalostí, dává se opět podnět, ač se
strany jiné,nešdříve Od tédoby, co šidé opano
vali veřejné mínění v Němcích, zvláště vo
Vídni,rosteunásreakce protiideám křesťan
akým. Choeť ons mesi vadělancenaše do módy uvésti
onen drah liberalismu, jehoš nauka vrcbolí v tom, še

všecky myšlénkyoBohu,ctnosti, právu Jeoujen pookápověra, še človék je svířetem, jsko jiné zvíře,

memaje mravního povolání, mravníchpovinností s nejvyšším cílem sobectví. Nebyloúmyslem
mým původně, účastniti ne nadřečenénárodní alavnosti.

irveákdě Palacký aetnů Ppamátnéhokááclavského processív Prase.) Toprvkdyš jsemposnal,
kterakúsilně brojí 60proti Bí se strany, ktorá honosí

omysliností, ale při tom pro
vádí nesnášenlivost nad samé nenáviděné jesnity, když
mi patřiti bylo terrorismus nábojezský a famatismtius,
jenž do klatby dával kašdého jená by se slav
nosti aúčastníl, když nebylo hany a pokupy, která by
se nebyla kydala ma duchovenstvo české, ta dojat jsa
hlaboce, pocítil jeem povinnost, víti se naproti

tomu shoubnému proudu.Nečetl jeem, ba anidevidělbrožary: „ zpátečniciva v Prase na sv.
Václara 1874“, mně známo to, co pochvalný fauil
leton „N. L“ o.mí přinesli. Ptám se však:j

vem užito tu násva , spátečaictva“? My
lénka, še by oslavené založení bísku a tím se

vedení křesťanství v bylo tkem spáteč

JC

mickým,je nesmylná a nemotorná, še ji ani rosnmnému
člověku přičítati nelse. Vždyť jen hrabý nedosk mohl
by nevěděti, še voškerem vaděl

jedině na clrkovnécův „jako jindetak i u nás,


ností české, který stav má větší záslaby

chování jasyka v dobéch jeho nejstrastnějších,než právékazatelé slova Bošího ?“ Také český národ.
prvobuditel,protestant Pavel Šefařík byl proti
tapení katolické církve. Kdyžradikálové začali jména
Husova asneužívat k protikatojick a politickým
demonstracím, varoval novým vnášením
náboženských třenie, které národ český přivedly ne
jednou ma pokraj sáhuby k kterých Němcivědy
liticky využitkovali proti nám. Mistr Jan Hus jest
historická osoba, dějiny a povolaní mužové oocemili
Husa dle zásluhy a agitačními „oslavami“ nevěreckých

pokrokářů, realistů a pestorů, nestane se Hus amivětším ami menším. Hus bylroyalista, napomínal kněze

i lid k zbožnosti, čehožpáni, pokrokáří nečiní. V listasvém z vězení psal do mezi jiným: „Vrchnosti

s pány -prosím, aby se svými ubobými poddanýmimilostivě nakládali, spravedlivě s mimi jednajíce. Mé

rn prosím, aby povinnosti svého stavu svědomitém

©

Čeládku žádám, aby svým pánům věrněsloužila:
evším ale nejvíce prosím učitele a kazatele, aby

mejprve sami počestně a šlechetně živi byli, pak tím
příklademsvým učedlníky své k ctnosti vedli ....
nejvíce ale v nich větípit mají bázeň Boší, kteráš jest

lad moudrosti. Všecky napomínám, aby svým mi
strům ve všech šlechetných věcech pošlušaí byli a
jejich příkladu následovali; oni se mají pilně v učení
evičit, kterým by po čase čest Boží rozmnožili, sobě
a svému blišnímu prospěšnou slažba prokazovati
mobli.“ — | Budou-li v této příčině ctitelé Husa ná

sledovati, pochválí je sa-to kabdý katolik, neboť katolická církev učení Husovozatratíla, pokud jen bludné
bylo. Vytečně charakterisoval povahu a učení mistra

Jana s Hasince vyedp. probošt vyšehradský dr. Lens ve své řeči sněmovní, coš i političtí jeho odpůrci u
znali. Hus byl mravný a zbošný muž, on nejen sed
mera ovátostem učil, ale v mě také věřil aje plnil
oož mnosí jeho oslavovatelé nečiní, učíce nejvíce svů
testemdvěmamebotřem anověřícev dádnou. Li
takové ovšem ami za křesťanypravé amiza stoupetů

Haoo = uj| plo do I.třídy gymandjní dne
5. července o © hodin, dme 16. července v da

přijďte a todiči neb jich zástapci a příneste ©

školní. Přijímací zkoušky jsou hned zápiee. Kašdý
žák přine e sebou jemněro P

, zledáj. Fr. Reaišk, idletý bolilský
pomocník 1 saměstnsuý t. č. u Bě. Berdy
ne Pražském Předměstí, akrodl úvému mistrovi
břitov.Zlodějsezáhyprozradila byfdodán

E Dobrgiky. Křestaa. .poavinalaopětvdoběletníčilouČinnostmavenek.
Dle usnesení výboru pořádány jevu do ©
kolních veznic, které setkávají

Vep. Ladislav Kunte
strany křesť.-socialní“ ; sajímavá
slechnuta sezájmem od četněshromážděných rolníků..
Po přednášce pobavilnáš horlivý zábavní vybor dobře
nastadovanými výstupy obecenstvo. — Dne20. června

pořádhna„pak vycházka do Křovic. Jakkoliv počasíylo mepříznivé, účast obecemstva byla veliká, coš
svědčí o přízni, jské jednota šlechotnými svými sna
hami získává si v šírších krusích. Zábava sahájena

přednáškou m ředsedy "» Vlad. Hormova, kter
proměnil +0 Vs človanm kola KAřodavolídařít“ a p o

. dřký, risk ,Maršálek,Norotný a Pancíř.
Neni Jedno ivými číslykoncertovala osvědčené kapelep. řiditele kůra J. Novotného. Pamřiditel i hudebníci
scela z ochoty uvolili se přispěti ku zábavě, sačež
srdečné Zaplať Bůh! — Vychásky jednoty jsou zosla
lidově, ku přednášce i k zábavě má přístup kaádý,
— člen i nečlen, aby kašdý dobré vůlemok] posnati

ramašlechetnésnaby,sanimišjde křesťanská
jednota naše, apojujícvadělání s ušlechtilou zábavou.
VeProvosi i v vicích přihlásili se noví členové

Boj penotě. Další činnosti avzrůstu jednoty: „Zdat
Bymokurská poví do S6.Boleslaví

bude letošního roku dne 15. čerremos. Téhoždne o 5.
hodisě odpolední vypraven bude svláštní vlak s Nym
burka do Boleslavi. Zpět se Staré Boleslavi so

jedevpondělídne12.červenceo8 hod.68.min.
Ža do Staré Boleslavi platíjízdní lístek s Nymb i |

osobaveITŮtřídě66kr. Dvědětivestáří
od 4—10 let mohou poušíti jednoho celého lístku.

Z Cbetatie. (Jak socialisté balamutí
dělníky.) Antonín faktor dělnické tiskárny
vPrase pořádána Kol -jekona kolovrátkuřeč
následujícího obsahu. Dělnictvo jest vykořisťovéno
velkokapitálem(šidy?) ase tomičehonemá. Vnemoci|
„úrazová nebo nemócenské ubírá dělníka

SE onto dálnické kdesoglalistáštíjejí úředanícimísto me podporydělnickým
chu — n socialisti idnes.)Kaddý

mé zárek mato, 60 příroda (?,dává (Lanochtaké?)Pozemkypaří(111)jakosi strojevěsulidma,(itoma



kterýneosá,nesejea Bogshouje?)Škola musíbýtiu
gravena. (Ne bezbodeckn?) Mnoho předmětů se muví
vynechat. (Bocialistéby vymechalinejradějiné bošenství

sdh , sárodního ducha budítí a rosíačoující.) Vyučovat se musí (?) nyní doma mezi děl
mickými dětmi o právech člověka. (O socialemu?)
Vláda jišnyaí kapštuluje, (snad před socialisty?, opra=

ně oj prodělnýlid (Pročtedysocialistésežidya Němolna ni stejně hubují?) Židé a Němci nejsou
Mdé. (Opravdu? Proč ma říšské radě snimi soci
alisté otrocky hlasují?) Ku konci tvrdil občan Rais,
Se. socialní demokraté jsou upřímní Češi. (Ale proč pak
tedy štvou protiČeskému státníma próva a národním

našim . Proč zatracují národnosť a do nebe
"vychvalují mezinárodnost ?; Občan Bais kleamal a
balamutil své posluchače ještě mnohými jinými věcmi.
Občan Rathouský z Peček pravil ku koncischůse:
Sokolství nestojí za nic, předáci Sokolajsou v Pečkách
darebáci. Jiné neštěstí se mestalo. Ale copak je
pak pan Rathouský?—

Z Červ. k. Náš křesťanský spolek
Svornost“ odbýval v neděli 27. června měsíční apol

kovou schůzi. Po edělení správ spolkových konána

obvyklá přednáška ©Tentokrát uvázal se s ochotoav úloha tu známý křesťaneko-sociálnířečníkp. Fran
tišek Satorie s Prahy. Za thema zvolil: „Postavení
našeho národa hledě ku zl jeho poměrů existen
čních“. Předeslav ve své hodinu trvající řeči vysvě
tlení, de stav rolnický, řemesinický a dělnický jsou
sákladem lidské společnosti a tedy i našeho národa,
poukásal na nezdravé a smutné poměry těchto stavů,
Jakoč i jejich příčiny.Rosebíraje jeden stav po druhém
ukácal drastickými, z obora to stavů vsatými
obrásky na nutnost alepšení těchto poměrůve jme

slepěsší| stavech. a nodanígprov samyšlenémasměřajícíchmůžesestátijennasá
: laděnáboženském jak toho žádal sjezd v Litomydli

Te svém křesťansko-sociálním remu, jehož poža
davky neopomeaal nám p. ední uvésti ve známost
a vysvětliti. Bylo posorovati, jak s vývody p. řečníka
ohledně oprav týkajících se jednotlivých stavů, pak
školství a nákonodárství všichni řítomní posluchači
sřejmě souhlasí. Jako protivu vedi ka konci p. řečník
požadavky soc. demokratů a odvozujes ních důsledky

postavil na prnfě nesmyslnost jejich židovskéhoprogramu. P byla v celku i jednotlivostech
tou měrou poučaou a poutavou, že jsme jen p. řeč
níkovi za jeho pomýšlenou řečz hloubi srdce povděčni.
P. řečník můše býti ujištěn, že slova jeho padla do

srdce porajících pro pravdu a právo, v nichž časemdospějí k činům.Přejeme p. řečníka, aby na svých
apoštolských cestéch po Čechách nalezal všude pozorné
a vděčné posluchačetvo, ješby zaslouženě odměňovalo

l sa jeboobětavou a nesištnou činnost na poliosociálním a těšmese, še vbraku jej opět
mesi asboa uvidíme a uslyšíme. Zdař Bůh!

z no nedělních závodech kiuben*českýchveloci pořádanýchnalésali se včestném
sbora eoudců pp. Alfred a a Fraat. Svoboda
s HradceKrál MDr. Tesař z avi, M.Macbá
cháček « Kutné Hory,A. s Pardubic a V.
Sokol vrch berní s Poděbrad. Mesi jinými startovali
pp JŠ.Kxner a Josgfova, O. Lichtechleb a Fr. Železný
s N. Paky, V. Feigl s Josefova, Vančura s Čáslavi,

Helfer, o a Linhart s c, R. Zadina s Kutné

U bobyt rvní ee: jfaděj nisr Rd. Sědný 0 Mc ! mí: ] jani s
Boleslavi, ph jízdě o přebornictví středníhoPolabí P.

Bolfer z Pardubic, při jísdé wa kolech vysokých pamvagrovský s Prahy. přijísdě hlomýšdí pan Ci
s Lysé, při jísdě © velkou cenudam města Kolína p.

Fr. Kosina, o, klaba Orlice a při jízdě klubovní p.Nágls Kolína. Učastenstvís okolníchměstpřidostizí
bylo velm: četné. Z Králořé Wřadce byl zastoupen

bportovní klub 12 členy, klub č. cyklistů 3 členy.
Z iKntné Hory. Ve dnech od 27. do 22.

„Šervas konala .ce v místnostech Sokolny ped protektorá
tem slavné obecní rady a pod čestným předsedaiotrím
statkáře Marka kodtinsřeká výsteve, která svláště v ne
dě'í a v úterý hojtě narštívena byla. Prosoeninm z+ujela
výstava exotických květie, zvláště palem a orcbydeí, dále
hlíznatých plookvětých begonil a 160 drabů růží vlast
aího pěstění pana Václave Pohle, jenž vystavilmízmo
to téš různé druhy aagrešta, třešní a okůrek. Uměleský
sbradník, paa Josef Jahoda vystavil velkou kolekcí
různě sbarrových pelargonií, faxií, různé exotické kvě
U+y, begonie, isolopis, nerterra deprese, ophypbybum
vumestum, vzácné keře růžové v plném květu se nalé
zející a j. Pan Josef Malina et. vystavil velké sbírky
sralia Bieboldi, růže pravokořenné, potunie, přes 160
drahů růší, jiřinkya velkédruhy šte Pan Jonef

o o vystavilsbírku karsfiátů,vkusněvázané08, vaócné drahy palem, letní fialky různé
zbarvené,ftxie, beisamíny. Anna Malinová zolesila
vkusné vázané kytice. Josef Novák vystavoval mesi
Jiným veženýpalmy a petunie, Joce f Malina vystaro
tel různé dreby okůrek, letní , oeler, mrkev,

kediebí, saláty, oykasy. Josef Fanta vystavovaltotéž,
i ohrysanthem,

zbarvené, begonie semperfiora,
t-bák, latyrme odoratus a j. Pěkně se vyjímá výstara p.
Aloise Krebana 507druhů růží. V pozadí sálu vysta
vevale různé výrobky kolíkářeké, pozlacené, bronsované
a růsně sbervené paní Anna Žertová. Na výstavce
učiněny táš úotné objednávky a účel výstavy tadíš doses0jíléckakekvětinám,čiršíobesenstromá

oosnámitéso © různými novinkami a páší amě=
hradafci zjednárají svým výrobkům téš odbyt.
čste Dvůr Králové m LL., nabídlo

Vys. c. k. eráru umístění nového o. k. krajského souda
ve DvořeKrálové m. L a podaložádosť asi násle

obsahu: „Deputacezdejšího města meškajíc ve
dzech 24.—28. kvétna t. r. ve Vídnínabídla vysoké

©,k. orára umístěnínovéhoc. k. krajského sosdu
oše Králové a. L. Výhodnost tohato umlatční

na bílední,uvášílise, še silniční spojení jestRSšeststranrezvětvenéa jsouještědalšítří okresní
alaice projektovány;delezniční spojení bede

rý Hořicedoplnáno ©jem vd vý.- a jest ce vý
hodné roradš aa všecky atreny; rovadé jest projek.
torána. elektrická dráhas KrálovéDvara do Hostinné.

š

Poloha města semého velmi příznivě o
emístění e.-k. krajského soudu vo Dvoře ové m.
L. neboť město samo leží téměř uprostřed onoho
obvodu, kterýž příštíma movému krojskému soudu
ustanoven jest. Zejména dlušno také zmíniti 00, což
ostatně velice padá na váhu, že město Dvůr Králové
n. L ležíe v pohorské krajině kolkolem lesy ověnčené
a aásobujíc se čerstvou pramenitou pitnou vodou, s
ohledů zdravotnických de doporučujetím více,
jelikož právě řečené momenty jsou pohnutkou ku za

ladání vyšších škol a velkých průmyslových závodů
ve městě; čímž zase populace r posledních letech
téměřse z trojnásobnila amustále stoupá. Smí
šený krajský soud „českoněmecký“ velice

hodně ve Dvoře Králové n. L. umístiti se, džhlavně s toho dů.odu, še obyvatelstvo města i cel
vůkolí jest rovněš jasykově, smíšené, českoněmecké a
vzájemný poměr obou národnosti jest velice přátelský,
tolerantní a vůbec celkem takový, še nezavdává pod

nět ani z jedaé ani = druhé strany ku něj km nespokojenostem aneb docela stížnostem, takše vůkolníně
mecká města jako Vrchlabí, Hostinné a jiné dle do
slechu spíše si přejí, aby sem byla přídélena a sama
za to žádají. Konečně dlužno takéuvášiti, še vysoká
c. k. vláda usnávajíc jiš před.30 lety výhodnost
položení města Dvora Králové n. L ka umístění vyš
šího soudního útada ve DvořeKrálové n. L. ro é
vyšetřování vedla, kteráž uložena jsou v registratuře
zdejšího c. k. okresního soadu a patrně tomu vydá
vají avědeotví, še vys. c. k. vláda již tehdáž zabývala
de vážně tou myšlenkou, aby vyšší soudní úřad, do
Dvora Králové položila. Obec Královédvorská jest
také ochotna největší oběti přinésti, které vys. c. k.
erár klásti bude.“ — | Jak to jiá v Rakousku chodí,

řejí vídeňské vládní krahy více krajně oposičnímu
Fratnovn neš loyalnímu Dvoru Králové a jak se pro
alýchá, nežádá vláda po Tratnovu ani obvyklých 
mínek Jest prý ochotna otevříti krajský soad v t
nové jiš dne 1. ledna 1898, pak-li Trutnovopatří pro
soud místnosti.

Od Zabřeba. Na sererní Moravě buntuje
se celá řada učitelů sřejmě ae socialními demokraty.
Když katolicko-politická jednota Zábřežsko — a

umpersko konala svou astavujích schůzi v nádrašní
restauraci Polívkově v Zábřeze, přivedlitam naduči
tel Ignác Krásný ze Sudkova a Březina ze Skaličky
houfy pokrokářů a demokratů, kteří společně se Sokolem
sábřežským měli rosbiti katolickou sohůsi. Kdyš však

rvní rána padlana čelo katolíka, obrátila se situace,
atoličtí rolníci a řemeslníci socialistům nařezali,

takše tito i se svými radikálními vůdci Krásným a
Březinou musili opustiti bojiště.

Bemneseč bude v Čechách pomalu skončena.

kdemnoáetví sena jest letošní skliseň nk nedna mno ost v seno aleno
a tadíž horší jakosti" Česl
welmi níském stupni a avelobuje se mmohem poma
leji nežlí naše polaření. Kdešto výnos rolí co do
množství sklizně vynesl v desítiletí od 1878—87 té
měřo 16proc. více, jeví se na lukách vzrůst sklizně jen
o 4 proc. větší. Dle úředních zpráv sklídilo sa v mi
nulém desítiletí s« 1 hektara lukročněv
26'% metr. centů sens. na Moravě 18 g,v BaYorsku
60'2 g, ve Virtembersku 48*4g,v u 489g,

v Klenaích 656 a, v Německu st4 g. Skvělých "msledků, jakými mohou se tu proti nám pochlubíti
semě sousední, docíleno tím, že -opodpbru úprav
vodních a melioračních předstihlí nás o 40 až 60 let
zřizováním zemědělských škol a odborů semědělských
na ústavech polytechnických, p ch škol lukař
ských, veřejných kulturních techniků a lukařů, meli
dračních bank atd. V luk českých, jak v Bavo

řích dokázáno, mohl vzrůsti ©poýek 100 proc.(se 26 gna 50 g s 1hektara/, kdyby

skýcha j. budev senaročněvícesekliditi
o 18mil. metr. oentů. Počítámelipe cent senaprůměrněza8sl.,«tršilo|byse v chzaseno
téměř 40 milionů ročně . Nehledě k tomu, te přivětším výnosu sena mohlo by se chovat více obytka,
že jeho plms i výtěšek větší hnoje by prospěl celko
vému hospodaření. mohly by se s většího výnosu sena
zaplatit pozemkové dané v Čechách, které obnášejí
11,241'000 al. ročně, nýbrž mohly by se tím krýti
naše hospodářské schodky. Knihovních dluhů v Ce
chách přibývá totiž na rolnických a velkostathářských
usedlostech ročně průměrné o 22,480.000 sl. Při regu
lování řek a meliorování luk dalo by ae též levněji

provésti meliorování všechpojí Rolníci naši skusilizvláště opět letos, jakých škod tím utrpí, nemobou-li
role svá obdělati a trpf-li tato mokrem,
se role ze nynějšího stava odvodniti. V
má ještě meliorovati asi G66.000 hektarů rolí a
174.000 hektarů lak. Počítáme-li na hektar melio
rační náklad 200 sl., stálo by provedení meliorace
v celých Čechách 166 milionů slatých. Poněvadž ro*
ční výmos sklizně aspoň o 40 milionů by stoupl,
tedy by se tím větším výnosem uhradili veškeré me
Horační náklady v několika málo letech. Což nemohlo

něd 0. porat é noikurněstechnické kanceláři ulošit,y mastínila aspoň postup melioračních prací, jak
by se dal v Čechách ve velkém prováděti? Kaidý
soudný člověk musí uznati, že posavadnípříštipkář
ství na českém sněmu nestačí. A k nemožnostem přece
nepatří, že by bohaté království české nemohlo usa
vříti zemskou půjčku v obmosu 160 až 200 mil. zla

tých Jednotlivcům by sepak ulošilo dejme tomu ve40 letech na ně připadající meliorační náklady i a
aannitami zemi uhradi

Bi- Jitaje
Lilatárna rodakees.

O Dopisdáa byl vostředa
do tisku, ale teprve po vytištění zpozorováno, še na kar
táčovém otisku orrektura provedena mebyla, takže tam
zůstaly tiskové chyby smysl rušící. —Be Chrudimi
Panu W. z“ zaslali jsme k podání odpovědi.—

Do Z. V. ad posdějidošlémůše sevaítisřetel, pokud místo sta veřejníme příště.

|

|

, .. (Zasláno.)—
- Ve středa dne 7. t. m.bude ve 2hod. odp.

v mlstoostech spolkových v Hradci Králové č. 84.
velkénáměstíschůze přípravného ke
mitétu na diocesní ajezdkatolíků
w Hradol Králové. 

Po tétoschůzibudesezení výborové
Politiokého družstva tiskového pod
ocbranou sv. Jana Nepomuckého.
Politické družstvo tiskové pod ochranou sv. Jana
Nepomuckého v Hradci Králové, 1. července 1897.

. Alele Frýdek, | Th. Dr. Frant. Šule,
TA © předseda. ' jednatel.

(Zesléno.)
Weolodůstojnémuduchovenstivudlocése kralehradecké.

Dovolaji si plným svědomíe 02 nejvřeleji doporu
šitá při objednávání nových oltářů neb k opravě starších
pens Antonína Drahozala, mistra poslaoovačev Ham
polci dovedného, v tomto oboru zvláště skušeného a me
zištného, jenž pro edejší farní chrám Páně odělal oltář,
jenž opravdu krásou svojí všechny překvapil, a jemuš
proto evůj zvláštní vzdávám dík ©přáním, aby 1 jiní dů
stojní páni o pravdě slov mých se přesvědčili. Rovndě
odporočují p. Hynka Vysokala, skad. malíře = Katné
Hory, který zdejší kostel v slohu románském polychro
moval, a jemuž každá práce bez obavy svěřena býti může.

Y ZAHRÁDCE u Ledče v červnu 1897.
Felix Bárta, tarář.

(Zasláno.)
Do Prašského Předměstí.

Na velké národní slavnosti, združených spolků
v Pražském Předměstí, dne 1. srpna t. r. ve pros
pěch Ústřední Matice Školské, uspořádána bude
200 ditky Pražsko-Předměstskými atrakce

„Z říší českých bájek.“
Slavnostoí výbor fádá pány rodiče, pokud

tak ještě neučinili, aby své dítky, jimž spoluúčin
kování při této elavnosti dovolí, u předsedy p.
Josefa Vondráčkav Pražském Předměstí do dne
10. července t. r. ohlásili, jich jmena a stáří udali,
po případě své dítky do první ustavující schůze
v ponděli dne 5. července t. r. „na Střelnici“ v 8
hodin večer přivedli.

Slavnostní výbor.
(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářswPraze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř, 24
Cítím se zavázán Vašemu Blaborodí vysloviti

moji nejvyšší spokojenost a uznází sa přesně slohové
a umělecképrovedení oltáře Božího hrobu
do sdějšího c. k. vojenského kostela dodaného. O nej
lepším odporučení ctěné firmy Vašíračte býti ujištěn.

8 úctou veškerou oddaný

5-110 P. Dr. Váelav
čestný kanorník a vojenský farář

V Josefově, dne 9. dabna 1896..
veziEk .k ae

Maliřa A> Lt, pozinoovač

JBARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T. kněžstvu a patro
- - Bátním úřadům

ku pozlacování oltářů, náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

. $ Mimo to přijímá a vkusně provede
,

"E malby ohrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

Veškeré sakásky vyřizují se vkusně tr

vale a levně. (13)

ký

hbU
“a
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L

Vymamsmnánna semské jubilejní oč o Fram
9. 1891. a na národopisné československé

r. 1896. slatou výstavní medalí.

Antonín Sucharda,
sochařa řezbář w NovéPace

(v Krkonoších)

hrobé, ené, vé 00
sty, soch ců vedřevěI kamení.

Starší práce umělé oeny majicí, bedlivě
opravuje, pozlacuje a polyochromuje.

Maje pak výrobky vlastni, ze své dilny
poobásející poskytuje mimo bedlivou po

sluhu i oeny 00 nejmírnější. 65



aI

Dinačalounická
vdoměp. Urnera,hostinského :naproti

kathodrál chrámu Páně sv. Ducha
aodporučojese

k provedenívšech prací čalousických se
4) jmena jako jsou: Pohovky, křesla, .

nábytku, pohovkové garnitary dlePobatě

2) Zakázky nových i správky ve-;
škré do oboru th spadajícívyřizujev

Pi BDR co nejvkuaněji, soliden a cenáchvelmilevných.
0 přízeň p. t. velectěného obecenstva prosí

v hluboké úctě oddaný

JOSEF FLEGL,
- čalouník.

o.. - M . .o.. ee A

v panském lomě na Dřížnách blíže Vojenio
lze koupiti různé druhy jeni

kamenné dlažby
nejlepší jakosti jako:

řimsové, náspové, kanálové jakoši
sohodů a lávek.

Bo přání lze obdržeti plotny rosměrů libovolných, buďsekané neb nesekané.

- | Blišších sprár lze nabýti jakož i objednávky
činiti buď u lestí inspekce v Týništi, neb sa
místé samém. 117

JnsníinspekcevTýništia, Úrl

Zelezneé

n,

Evačte
BEE-KOBERCŮ"M

u firmy: (85)
EXAREL. HERINE,

v Praze, Malá Karlova al. č. 147-1., v „Červe
ném domě.

Naznačení jakosti žádoucno. Ceny tovární.

00000000
Obchodní škola

v Náchodě.
Tato na základě ustanovení císařskéhona

Msení ze dne 37. června 1850 aator obchod.
Škola jest ústavem poskytnjícímodborného vzdě
lání ů vědách obchodních tém p. stadujícím,
kteří chtí státi se administrativními k

v závodech obchodních nebo průmyslových

Do ústava přijímájídjpe Aáštanské,jak řtsis, reálky he školy m o
Ekteříkteří příjímací skouškcu prokážízpůsobilost,

aby za řádné posluchače přijati býti mohli. Mi
mořáédníposluchači se rovněž přijímají.

Nový školní rok počne18. září t. r.

konáse 16.do 51. ence a od 1. do18..
sáří t r.

Blišších správochotněpodá

Ředitelství obohoéní úkoly vKáchodl.

=)

115

O0000000000000000

Vlastní výroba.

O+00000000000000000000
Mp- SVŮJ K SVÉMU! “Sy

To nejnovější
jakož | veškeré drahy hladkých sukes ku'

všem účelům

vobvovském výběru
doporučuje

V.J. ŠPALEK
tovární sklad suken,

umělé tkalcovství a vlastaí výroba
podšívek „- (B)

v Hradci Králové.
Vzerky na požád dni franko. Proeim

jen ©oáání druhu = KjakémuSčeku

Mp- PEVNÉCENY. o
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pom askladnábytkua.

K T.SKUHBRSKÝ,w Hradoi Králové
S ěmnna náměstí číslo 47.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol lamy.

Čenníky anákresyna požádáníEko. JC)CYY

evacCEBYtov

ol av]
DRTÍ !

a slatinné lázně| |
TFT i

| VMal. Sratedoriatck.

s44444440a44444444
AWeřmánkovýkvět

šdém množství za ceny nejvyšší (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

PTTTTTPP0PTTPTTTTT

Závod založen r. 148.

jsa0
PSTRUHYsSumavy,

ješ fádně upravené Vyznamení.vají se výborno

chutí a json velevítanou pochoutkou při každé nlnostní bostiné, sasílá v původních
5 sl. aoblkou ch vaničkách01

Em. Wotruba wSušici

Nádrobly
2daly, ayenita
spískorcemá na sklad
a bojném výběru vkašd

orně 8

kamenický závod

JANA HOLUBI

na Smíchově,
v Tylově ujici čís. 529.
sa „Knížecí“ plynárky.

Bodiané hrobky provédi
dle vlastních neb daných
návrhů. Oprsvy hrobek a
nábrobbů vykonává rychle

a dokonale.

Vyerníh zašle .a

čerstvé praženou dobréchuti
kg.za sl. 1.60, 1.70; 1.80, 1.90,

pražskou směs kg za 2 sl.

Kávu surovou
dobré jakosti

Waldek č Wagner
v Prase

o. a k. dvorní dodavatolé.
5. Úleně oprirninýstrad

kzařizování vodovodů
„a pro obce,velkostatky,továrny,lásač

o atd. Nejpraktiotějšíanglickéa francouseké klesety ené hydraatyjční, a Vodo
s Pe Hadice.Stříkačky.Fen

a la všohodrohu.Moa

táže proti sáruce vlastními montéry provedena poproti zamrznutí.
Ceník; a pódrobné rozpočty zdarma a franko.



Nižep.depný
enetvulradee Králové ©okolí vetivěvané.miti,žestávajícíta,ssámý

závodei
vo své vlastaletví převzal.
Proserevašůza příseň,jakéšcesold

nělý majitel zavodu tohoto tádil, ujišťeje ní
Šepsený, še hlavní snahou bude vědy, solidní
prací, ptes'ým a rychlým vyřízenímtéže,
jakož i nejmírodjšími ounemi, důvěry voloot.
pánů zákazníců si získatí.

Dloahboletá prakhse co- pomocníka i ce
dílovedoacího v mealích i ueojvětšíshzáro
dech tu- i oizosemeka, činí jej sto, veškerým
pošadavkům v odbor klompiřský a imetalla
témký nálešejícím, od nejpracnějších objektů
okresnýcn, stavebních prací klempířských a
instellatérských, aš po Bejjednuší předměty
denní potřeby, řádně vybověti.

Nabíseje tudiš veleot. obeošneteu slu
dob svých zpamená se v plné úotě 181

ANTONÍN VAIT,
klempíř a installatér v Hradci Král.AF OFNEE

Vyhláška.
Aby

oprava zdiva, 0
eha mobla býti rekonstrakce krovu,

okea a t d.

na děkanskémkostele
v Hořicich,

vypisuje se tímto u patronátního úřadu veřejné
ofertní Hzesí, ku kterému pouze zachovalý a
oprávněný živnostník připuštěn bude.

Oferty 50 kr. kolkované a vadiem 620 sl.
ma hotovosti aneb v effektech populární jistoty
poskytujících opatřené, přijímají se dme 11. čer
vence 1897 od JO do 1%bodin dopoledne.

- V bližší podmínky a rozpočet lze pahléd
nosti v kanceláři patronátatho úřadu

vOn úředních.ráva lesů avelkostatkujako

trondtníúřadvHořlooh,29.červnaZB

dou přípřírodníÚno
veve aklopích é. rečáíky bečervené. Doporučujívelmi dobré ble
stelní víme (bílé) litrza 33kr.;(ailá
se pouze od půl hektolitrů Výše. —

Dovoznésa půl bektolitru odtud aždo Hrad.
Králové obnáší 1-26 sl.

JOSEF MRÁZ, rž=*.2r
sklepů a vinic v Hadersderfu am Kamp,

Delní Rakousy, dréha císaře Františka Jo
„DĚ sofa. Za má přírodní vína ručí zdejší důst.

pan farář J. Pithan. (86)

JXXXX X
Na zemlé jubilejní výstavě v Proze 1891.: | Zlatá medalie

as zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892;
Nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1594. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Náradopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. r. ctns.

Čestný diplamnN. V. Č. .
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěná

rá aA A hana rr
AL EUGO LROTÁ

THradci Králová

Filialní sklady: ve Vídní, JII.
Salesiane s. vB

0 oo 8 a

odpoporoně českému najlépaníma oboconsíva ová n
osvěděená po

plane, planina aharmonie
evropskéaamerickénoustav
všech rosměrů v
laáné zevnípravé, saraloné .

trvanlivostí ovyrovnanéuhla
né i j vydatné zvačnosti,bylejné leva

Obráskovéosaníky ma požádánísdarma afranko |
Záraka pětiletá. Vývoz do všech zemí. 99

hal

TOpány rodiče.
Ve všeobecně známém a plné důvěry požívajícím od

c. k. místodržitelstvf ve Vídni schváleném ústavu pro kr
slení střihu, vání, čití šatů a jiných
ručních přijímajíse dívktáž ne celé levné

m a ručíkvěza dokonalé+aděléní.Zdokona:německéřeči.v

Ustníspráv,o i plnéprojet podáornáocbovydůoto in Joea. V. ovn vce 
je vu a gymn. katechetav Mradol levé, pen

Jan prokurstoru Senetině pošta „pení
WW. Roedlevá, chot vrchního úředníha státní dráhy
wuPizei, Nerudora ul. 960, pon Jeset F čelou

ník v itatovech. Plecmnídotarysaelény nspí.

Anežku Eítterovou, —
Rditelku ústavu Vídeň VIII., Lerchenfeldergtrasse. 4

L Zeauká jed,výstana vPraze 400 najrzš. vyea čsl. diplom.

Zvenařetví

(dříve Jos. Diepoldt)

v Praze, č. S11-[ (býv. Anežskýklášter)
Založeno r 1772.

Doporučuje se k do
právce zvonů všech
rosměrů, sousvuč

ných zvonění, hodi

" pravé zvonoviny za
ceny nejlevnější a

nejpříznivějších pla- $tebních podmínek
Taktéš obatarává

obrácení starých, je- )

štěpotřebnýchsvonůjakot i opravy
"pohybovacích pří

strojích u zvonů
věžních.

Pobařské poco
na topení hnědým uhlím

vyrábí (54)
továrea na stroje a slóvárna že'cza

+ © Josefa Horáka,
v Eomalecí aad Popelkou.

SYREČKY
olomoucké,

rovnají, nabísím aa mírných oan. bkilorou asi bedničku
obsahující všecky draby na skosšku, odešlu proti předem
steleným 1 si. 80 kr. poštou. — Olomonoké eyredky
prodávojí se v cizině jako delikatesa! Adresa: (48)

V. Sindlerová Olomouc,
Ztracená ul. č. 18

JED DAG,

Ludvík Nejedlý,dekorační malíř
vwNovém Bydžově

dříve v Hradci Králové

odporačaje svůj atelier k provedení všech de

korativních

male Kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré maby
nástěnné, jskož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na ©
požádání ochotně vypracují a rospočty předloží.

a. tO OH+.

Vyšší obchodní škola

sestácá ze tří ročníků u příprav

Do L ročníku přijímají se AČkolvontipříP avkyvyšší obchodní školy a ti, kdož IV. třídu real
gymnasia odbyli, bezskoušky přijímací. Dobří žáci
se III. třídy školy měšťanské konají skoašku přijímací.

Do II. a HI. roč. přijímají se ti, kdož odbyli
[ neb II. roč. vyšší obchodní školy neb obchodní

akademie. řípravky přijímají we žáci ze III. třídy
škol středních a škol měšťanských beze skoušky
přijímací.

Přihlášky nově na ústav vstupujících žáků dějí
se u ředitelství od 16. do 31. července a od 1,

36. září. Třeba přinésti poslední školní s osnámkouna obchodnou,)křestní list a nejsou li če sebou,
svolení otcovo ku stadiu ma vyšší obchodníi škole,

Zápis šáků v stadiu na ústavě pokračujících

jest 16. sáří. L, příspěvek NN- Zápisné jest 5 ul., s ne pomůcky
sl. školné jest v přípravce60 sl., v ostatních roční
cích 80 zl. ročně.

: Vyšší obchodní školy jsou ústavy úplně tytéš
jsko obchodní akademie, sejména jsou i v tom jim
rovny, še abeolventipošívají výhody jednoroční služby
vojenaké.

Bližší správy ochotně sdělí ředitelství vyšší
obchodní školy.

Jos.Pazourok, JUDr. Pr. Ulrich,předseda kuratorie.

Áclonys
všeho drubu nejlepší jakosti; levnější
pež ve všech továrnách, jakož i veškeré
práce Čalounické i dekorační zhotovuje

JOS. THOŘ,
čalouník a dekoratér

v Hradci Králové č.25
(dům p. Dobrkovakého).

rostaureci zařídii

Doporučujico nejlépevýtečné„Biro zečepu čepuji, jakož i svoji ©%

címia cizazemstými.n Čeny pŘl uvšem
wvotebních hostio, spolkových schůzi atd.

AAA A NARApřala ao TE R

Feed z Pordineadevy třídy. Po divadle vědyčerstvá jidla Vehod zMartinské ulice M
>ee] hr%hrý, k,VG NODWOL vanová |

nyní IEostelecký NĚ
na Ferdinandově třídě proti Choděrovi. É;

Dovoluji si P. T obecenstvu glušaě aděliti, že jsem rozsáhlé a renommované salony Schwer- By

r)
Ze společenskéhopivovaruvPizni, jcž přímood

krok ymě jež v každé denní době velkým sběrem aveškerým no- +
vinkami saisony a specialitami o. le jest. —Vinný sklep zásoben Jen nejvybranějšími známkami domé- a Wce m vzorná a přísná obsluha.

saleny nabízím c. wpolečnostem ku pořádání banketů, Ka
| bořejších míicinect feet z Fordinandvvy třidy k

Poroučejese p. t. obecsnstrudo vzácné.přízně,zromenémse ve všíúctě é;* ko iKarel Kostelecký, restauratér, jb
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sděluji tímto uctivě, že konati se bude

; j

r AV,V400 Kolo oíedatáe:Trh nu Na ubobueh NOVO K

Uplnd sařírení do hotelů.

A0VAVAVAVANAVAA

doporučuje

mo ztoemA ooIkrajkočralkavíPAN,aEpeta?Bnlonvetpáně

anafrůn)

a

ldělSaloln

nyz adí

Ex offo křestnílistysou na skladé v biskupsk
tiskárně 40 kusů kniha

sa
BLEELEM

43Do

NEoa NL8

c zakr.80
ně Růže a květiny.
k Růžové stromky od 16—40

kr. Níské zimní šlechtěnce
10 aš 20 kr. Camy pelar

gonie, fuchsie, „polensy bepie 5—10 kr. za kua
Kara fiáty plnokvětonosné

100 k. £—3 ul. Macešky,
pomněnky, sedmikrásy 8

upaty sa 2 sl. 104 k
Kobercové rostliny všech
barev 1 až 4 zl. za 10) k.
Rozličné květiny kus 20
až 30 kr. má na prodej

ké zahrada vLibliněČechy.600660000
OAlavšííve

60

Úplné zařízamí ložní.

po VLAN9E LASO O U vŠITTT TM ně
VA vetava“,00 voVava“.VS PS7VČ

.2
F—

Pozer! Noviakal!
NáklademA- EFT ÁČK A Kotní Hora

vyšly budebainy

pro dětské hlasy
s průvodem varhan ku mši sv.:

1. Deset vložek ku mši sv. (Pro děti 8—10leté)
©. Druhá řada vložek. (Pro děti 10—14leté.) Ro

guiem. Stabat mater. Litenie. Otče náš.
8 Třetí řada mší (3 mše, ofertorium,Te Dea).

Cena jednotlivého 1 zl.
PE“ Vše zpěvnéa velmiúčinné! "yu

nejnovější soustavy, práce solidní,
cevy levné doporučeje

Čeněk Buben,
kočárník

vyznamenání čestn
diplom s právem neazlaté m nie e korunou.

X XX XTA

Nejnižšíceny!

-od 60 kr. výše nabízí

Biskupská knihtiskárna
vwRraáei Králové.

c Svůjk svému!

Vysnámrném ma výstevě v Hradci Král. r. 1894

UMĚL podle nejnovějšího amer'okéhozpůsobu vyrábím a koném ve

ZUBY přesměseol v ohoz ten spedajícípřesně aP oolidně na základědlou
holetých skušeností, ru
če se nejlepší obelahu a
nižší ceny než všude

jinde. 88
Ctěné přísvi obecenstva
poroočí se v úctě plné

n
Josef Čáslavský,

ijemc1oop1dJupITORkdnků

zubní teobnik
Pražská ul č. 77. v Hradei Král.

c Svůj k svému! om

ptografoké přístroje
a veškeré potřeby

ku fotografování
odporučuje

Tomáš Loukota
první továrna fotogr. přístrojů v Čechách

zálolena r. 1874.
v PRAZE Ferdinaudova třída 27.

106G6000G0000006064
. Poppův jedině pravý

inkoust alizarinový
mí p! ae , Sg otelněkrásněů M Z zvlé matriky a

= E dokumenty se hojící, jakož yani thracenový inkoust, veškeré
ds- | psací | omímeaclinkousty, barvu

D5 JEna razítka, ohnivéberovné in
kowsty doporučuje firma

Popp asp. majitel J.Kuchynka
v PRAZE, zal. r. 1842, Soukenická ul. čís 8.

I00000BBGGGOPOGGGE<

EFJen za 2 kr. E
korespondenčníkase a obdrábé .

zdarmaa franio
nejnovější cenník rmy *

A.F. KLAUS,
továrna ne razttikaa pismenkaVLiberek |

we
P

Praktické, levné a nejtrvanlivější
jsou korkové voskované

KOBERCE
V nejlepší jakosti májediné na skladě,

V. J. ŠPALEK
v Hradoi Králové. (2)

Sensační vé Vynález
c. k. výhradné privilegium

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovavých z dobré kůže
a s vložkami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocezí nohou uchrání každého od nepříjem

ného pocení nohou, ale též i od

bolostných oznobenin
akuřchok

obosuje.Prospektykožizávoda osobní
cela wr Son maryodarmá « fráako, 81Josef Hanzlik,
Vídeň XVII,Wei8ega88e 2.

>



Pozvedi husitismus mravně své
kněžstvo a lid?
v dřvaých dobách. Rosvážný prote

stast PavelJosct Šafařík radij halim radi
kálům před vlce mež5Oti lety, abychom Husa Be
chali pokojné odpočívat v hrobě a nevyvolávali

nových náboženských sporů, které národ rozštěpují a coslabují, -takže synové téžečeské math
ma opravojí, í, potírají,ačkoli

a ochopností lépe na obranu, pou
povzbuzení, a sezílení národa použítí

mohli. Nikdes nermenšívíM tak stranni
m, ako unás. Je-li n sbaběl

dovolává so U a Prokopů, je-li misernýmněj:
telem, ohání se jm je-li sobcem a ctižášplbáčkom, dovolává se ideálů Hesových.
| bitj se cizím peřím, zakrývat vlastaí ni

ostu, bezcharakternóst a. ničennodí, vydávati 00

heciným způsobem za spasitele národa, stalo 00
Nikomu nemapadne nmásledorati velké muže

skutky šlechetnými, ale velkohubé fráse musí na
hraditi mizermost lidí zištných a sobeckých. |

če ide tito, morálně zbědovaní,vydávají00s Čelemze jedině stoupence mužů
y českéhetori velebených.Peu kalema hanou

a ine'ituce skutečně zasloužilé. Proti

permu kisevalů,adle je lidu se stavěti,kritisovalí, a :Upopnonti,
pokládáno

povinnost.
ModerníoslavorateléHasav novinách| slev

ssickým jest slavný kulturní histor:k Jansen. Tentýš
rukou seúprosnou trbá purpur a zlatohlav ze hrobů
obílených, avšak jako dějepisec vedlivý seopo
míjí též na proti stína vt zářné hvězdy
první velikostí z té ověké doby, v níž ne

BESÍDKA.
Nemocné dítě.

Doxtor Martyn. náležel zejisté k oejhleda
nějším lékařům celého Chiksga. A věru ne na
darmo! Bylť nejen zkušeným lékařem, ale také
roztomilým člověkem. Spojoval pak obě tyto
vlastnosti s velikou borlivostí, Mohl býti zavolán
kdykoliv a kamkoliv, vždy vyhověl s největší pře
sností a rychlostí.

Jednoho dne sédělve svém přijímacímsalosu,
když tu zaťukéno bylo na dveře a do pokoje
vkročil silný muž, vzezření skoro atbletického.
Doktor pozosl bned, že mu bude se vypraviti
z domu, neboť ten muž zejisté pomoci lékařské
nejméně potřeboval. Poněvadž pak příchozí jevil

svelikou netrpělivost a jakousi zaraženost, poznal
Martyn, že bude třeba pomoci rychlé, a proto
oblékaje svrchník, ptal se:

»Račte si přáti ?«
»Milý pene, jsem majitelem zvěřince, tu

nedaleko, a jedno z dítek mých jest nemocno . , „«
+Příjměte moji soustrast, pane, smím se

pláti, jaká jeho nemoc ?«
»Zarazilosido nohystřep. Jest to pro mne

velmi mrsutá věc, ale rád zaplatím, když račte
mi brzy pomoch=

„No dobře, dabře,“ patlačuje satva úsměv
nad takovou, jsk se muzdálo natvností, ;

dektor: +oplatu budemejedoati až pe „I
Jen mi ještě krátoc povězís, bum omen se
zarazil a jak hluboko, abych mebl vzíti assbou
potřebné nástroje.«

Střep ten jestze skla « zedědse přímodo
palce. A ačkoliv jest mé dítko velmi něžné, má
přete svoji hlavičku, nedá sí na nohu ani sáhaouti.
A pak bál bych se skoro sám vytshovati sklo,
bude k tomu třebs lebké operace. Než bojím se
jeňtě, že jeho prudkosť . . „«

ř

přátelé pravdy s ký toliko ohromnou stokachlévů Angddových. 6 nestrasné pravdy milov
nosti moderní oslavovatelé Husovi nemají. Dějepis
našim novohositům a lžisrobodomyslníkům jest

skladištěm, z něhož vůbec vybírá se jen
to, co se jim do krámu hodí, af je to pravda
nebo mení. Ovi z dějie středověkých Í jen
O inkvisici, zlořádech kněžských a pod.Oai z dějin
středověkých vytrhojí jednotlivé udaje, obarví je
co nejvíce na Čeruo, postaví do křivého světla
moderní kultury a pak začnou ma své novinářské
bubay tlooci a velectěné publikum do svého „ku
kenaja“ zvát. V pravdě dnesžádné vědy nesne
užívá se tou měrou jako historické. Jest to nej
snadnější, protoše z 10.000 čtenářů anebo poslu
chačů sotva jedoomu jsou ty které prameny dě
Jepísné přístepoy a sotva jedea má tolik času na
vzdělání, abysi je vy a jim porozuměti mohl.

Moderníbasitédnes v se Palackýma Tomkem, ře kněžetvo v době Husabyla ae
mravné a že tudíž Hus byl oprávněn církev re

matoti a přece teatýš Palacký a Tomek a jiní
dotvrzují,žezeměčeskázavedenítéhožkněčstva

-© jeme oddaného Karla IV. alynula blahobytem
v Evropěneridaným,který, aby mohl býti
sničen, potřeboval k tomu velikého re
formatora Hesa. Totéšdokazujei Janssen.
Tobdy šílí v přepychu nejen kmůží, j pási a

Vem rodlo ae dobře, a že vedo-li

vírou Husovoa nemají nic společného,
Has byl k reformě oprávněn. Hus dle

toho jako reformator musil ai vytvořitíkněžstvo
— bezúáhouné a svatou horlivostí hořící, jež, aby
podle učení jebo nebylo sbavováno důstojnoatí a

Frdany sajisté závodilo by ve svatém pastýřskémv
Nuže, pogatřme blíše sa tu husitakou kie

rarchii, jaká se braypo smrti mistra Husivyvi

»To prosím penechte mne. S jeho prudkostí
budu brsy hotov. Jak je vlastněstaré ?«

sTeprve čtyři rohy. Jen aby oekousalo neb
neškrábelo.Proal bych,kdybysteráčilvzítis sebo
lábvičku s chloroformem.« .

sAle, co vás napadá. ČryHeté dítě .. .«
oje však trochu veliké na svůj věk.«
»No, no, nebude tak zle. Hned jdeme k va

šemu maléma pacientku. Chloroform však ne
vezmu. Bylo by to sméšno v takovém lehkém
případě ho bráti. Trocbu si pacient pokřičí a
bude dobře..

»Prosím vás, pane doktore, udělejte mi to
však k vůli a vezměte ten chloroform. Neznáte
bo, jsko já. Buae se vzpírat, a mohlo by se něco

. —
»No, když nedáte jinak, tedy si ho vezmu.«
A aby upokojil bojácného průvodčího, za

strčil Martyn lábvičku s uspávadlem do kapsy, a
vydal se na cestu.

Brzy tem dorasili. Prošli temnou místností,
v které se marně doktor po nemocném ohlížel.

»Dal jsem ho nahoru, sby task blukem ne
trpěle, vysvětlil průvodčí Martynevi. »+Protoprosím,
rečte za ma0u.«

Vystoupili po lehbeučkých schůckéch do
vého poschodí. Když vešli, přirazil majitel zvě

nce dveře a zamkl je na zámek, Překvapen tímto
podivným počínáním, obrátil se doktor, ale v tom
zaslechl temné zabručení, vycházející z jednoho
kouta místoosti. Bez odkladu upřel svůj zrak na
ono místo, a pokud temnota dovolovala, uzřel
ku svému zdešení řádně zrostlé lvíče, které se
zřejmé s úmyslem nepřátelským blížilo k milému
dokturu.

Průvadčí podobně jako doktor zbledl, a hlas
jeho se třásl, když Martynovi představoval tohoto
pacienta, své milé dítě. Martyn cítil, jak mu vy
stupuje na těle smrtelný pot.

»Pro Bohal račte rychle, pane doktore,
dneska, jak so zdá, nejsou s ním špásy.«

nula. Několik let po jeho smrti méraí kališníci,
kněší táborští a sirotčí navzájem se obviňovali s
kacífství a mistr Příbram, Prokopové a j. ostře
mezi sebou se srazili. Než takové srážky omlaví
snad mesozí panující dobou válečnou. Ta můžeme

= třeba sto let zpět, kdy v Čechách opět byluboký mír a značný blabobyt.
„Máme před sebou podrobná data bistorická

a eicoá:Dr. Borového „Jednání a dopisy
konsistofe ntrakvistické“. (DílLv Praze
u Kobra 1868). Tu čteme o kočzích bnsitských
čili kališníckých:

P. 66 č. 81. Kočz Václav Belda obžalován
u konsistoře, še se sedláky do půlnoci v krémé
sedal,opíjelse a ssedlákyeetepe,nešporů7 ne
děli neslouží a někdy v neděli ani ráno neslouží;
renovací v půl létě nedělá. Anno 1582.

P. 67 č 83. 4. října 1632 kméz Duchek,
farář na Horkách, puštěn byv z vězesí rathouz
ského v Praze, šel na víno, uáral se, penězi házel
a nepořádně sobě činil; proto zase byl nvězněn.

P.68č.86 KnězPetrnekněžskysi vedl,
dává se v krčmářování, v opilství sobě se sedláky
sekerkami bázejí, a strach aby někdy k mord

De „ jako prve se- jemu přihodilo,byv prve.
v Nymburce „ 3532.

P. 77 č. 102. Kaěs Jan Škola jsa farářem
v Modřazech,ciroasacramspeciemin piridevelmi:
nekačšský skutek se nalosi circa fragmesta. 1698.

| R.. 1654 jmenuje ae „scandaicemo-mezimo“ ,
—— P. 84 č. J14. KnězŘeboř dán od koneistoře

|$bvěnení,že velképohoršeníučizila Šenuně
jského sedláka k sobě vzal. 1585.

P. 86 č 116. Kněz Jíra Jest ss
kaplana do Berouna a poručeno mu, aby zůstaví
ea, frejů a lání zlého. 1b83.

P. 87 č. 122. Kněs Václav Kaka v Kuřím
měl u sebe cizí ženu a 8 ní měl děti. 1533.

P. 90 č 127. Kněz Vilím Čenčický bez pří
činy rozvedi sedláka s manželkou jeho, sám ji k
sobě vzal, a sedlákovi dal svobodu, aby pojal
jinou. 1634.

P. 119 č. 199. Kněs Vojtěch v pondělí ve
jikonoční o regina coeli kantora v kostole sbil,

(Oe
Stále hrozivěji bruče, přikrčil se lev, jakoby

se chystal ku skoku. Doktor znal tento pehyb,
viděl jej častěji ve avěřincích. Potlsčiv všechen
strach, pokud to bylo možno, vytábl rychle lá
hvičku s chloroformem a vlil ji na polovic do
tváře Ivovy. Lev. zaleknut, couvl a za několik
okamžiků počal se chvíti a pak jako zpit, zvrátil
se k zemi. Teď přikročili oba dva muži k divochu
a davše důkladné zvířeti chloroformu přičuchati,
uspali je úplně.

Doktor pak vyňal svoje operatérské náčiní
a vybledav zranénou nohu lvovu, vytáhl skleněný
střep. Byl dosti značný. Rána pak byla vymyta,
vysušena, posypána jodem a zavázáne. Všecko to
vykonáno bylo co nejrychleji.

Na to oba otevřeli dveře a sešli dolů, kde
slyšeli, jak uspaný zvolna se probouzí.

Kdvž byli v úplném bezpečí, obrátil se ma
jitel k doktorovia pravil: ——

»Pane doktore, přijměte můj nejvřelejší dík.
Zachránil jste dnes svoji duchapřítomností a zru
čností život mně velmi cenný.« Při tom stiskl
ruku doktorovu, ponechávaje v ní smačkanou
baakovku.

Dr. Martyn se uklonil, ales lehkýmúsměvem
prohodil oa toto dikuvzdání: »Děkuji podobně,
avásk vyprosil bych si, milý příteli, až opět račte
se nacházeti v tskové příležitosti, abyste.. .«

"Ó buďte ujištěn, že vždy tudu hleděti vás
vyhledati.« .

Ne, dovolte chtěl jsem říci až račte býti
v podobné příležitosti, abyste si laskavé vyhledal
některého z mých kollegů. A nyní s Bohem le

Nemusil toho všsk Martyn litovati, neboť
jeho sláva vstoupla po tomto skutku dvojnásobně.
Byl to nejskvělejší kousek reklamy, bohužel možné
jen a jen v té zlaté Americe.KBA



dvapohlavky,jee dáš a hanolšě IM neéhiýmJjeasykem. 1537,
P. 180 €. 276. Tři kaplani Pražští byli uvěz

měni, poněvadž ae róuhali, v nepoctivá místa aho
dili a 8e ožírali. 1599

P. 187 č. 220, Pět neomystů vrátilo s ze
Vlach, dra s nich dási do vězení, neboť ns cestě
poctivé se nechovali a v rozličné věci se vydá
vali, jak o ních Široká správa podána. 1559.

P. 161 č. 264. Roku 1510 kněz Jan Hrnčíř,
kaplsu v Berouně, virginem in ecelesia deforavit.

P. 177 č. 309. R. 1641 kaěs Jan Škola,
farář u sv. Michala, maje odbýti své kuchařky, s
ní 96 3 ons koevínaš mrStila, on jí zas dal
tři pohlavky, aš ji polila krev. (Týž, mmaxime
scandalosus“, o němž byla řeč výše.)

Kdo by čísti chtěl o knězi Janu Lahvičkovi,
který chovaje cízí ženu u sebe, nikde na faře
dlouho neobstál, o knězi Janu Machkovi a j., na

jde toho dost. A přece„rou ta akta velice kusáa neúplná, kdešto liber visitationumz let 1979—
80 jest úplný, a protokoly jsou poctivě vědeny.
Kněší obejí při výslechu obyčejně sapírali

katoličtí kněží ale ně arcijáhnu podvyznávali na sobe u .
Pakliže modern husité zvisitačních protokolů

roku 1879—80čerpají vyžadovalaby spravedlnost,aby pověímii si téá byťi neúplných jednání a do
ů konsistoře husitské čili utrakvistické. A my

ychom zajisté pomičeli i o těchto, kdyby řečníci
novohusitští mezi lidnerozhazovahjiž věcí,o nichž
člověk vzdělaný ve slušně společnosti mlčí. Má-li
však všecko přijítina buben veřejnosti, pak do
kážeme, že kněžstvo katolické co do mravnosti
předčilo v každém ohledu kněžstvo huzitské čili
utrakvistické v kterékoliv době.

Kněžstvo husitské ukázalo ee koncem věku
16. tou měrou mravně sešlým, že pohíceno bylo
přotestantismem z Němec přišlým a zajisté veli
kým štěstímpro národ český bylo, že v Čechách
tehdy ještě lo kněžstvo katolické,jež národu
sačbovalo nejen víru, ale i řeč av. Václava.

Církvi katolické a jejímu kněšetvu je v prvnf
řadě co děkovati, že u věku 16. a J7. moře ger
manské za pomoci protestantismu celé království
české nesatopilo.

Husitismus koacem věku 16. byl již jenka
daverem. Oavědčila se opět slova Gamalielova, že
dílo rukou lidských zaniká samo sebou. A tako
vým dilem lidský: byl i husítismus.

Círlkev katolickou nezreformoval ani Has, ani
Luther, ona zreformovala se sama sebou avojí
vnitřní silou na věčně památaém spěmé trident
ském. Byť i do té mnoho skvrn zlobou i
křehkostí lidskou aa mí se usadilo: ode sněmu
tridentského, tedy od poloviny věku šestnáctého
datuje se její znovuzrození, v němž mohatní vědy
více tak, že dmes již i luteranismus stejnou jde
cestou s bývalým husitismem — k úplnému ros
kladu. Huaitismus je dnes spráchnivělým trapem,
jejš neoživí ani Masaryk, ani Herben, ani pokro
kářští a socialističtijejich učhové. Moderní hu
sitjsm posídnosjižjakobínskou čapku,
Je totošný seonabami anarchistů a proto
dnes jiš i mírní arozvášní Mladočeši jsou nucení
ukazovati mu záda.

-Ostatně ti moderníhusité ukazují svou lico
měrnost sami svými skutky. Velebí Husa, alo ne
následujího aniv dobréma satéch 60 let husit
ského rumlu ani jeden nepřidal se k víře husit
ské. Kde je tu poctivost a opravdovost?

Politický přehled.
Řeč prince dr. Bedřicha Schwar.
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věnaje prinoori oslé dva úrodníky a
septi hněvem,že tak rozs0dně sv vyslovilPro čČesnéstátní
právo a pro vyrovnání se všemi rakouskými Slovany, že
jet roshodně proti odvoláníjasykovýchnařízeníaže nes
očekává teď od vyjednávání s Němci žádných výsledků
Také nemůže prinvovi odpustiti, že přímo pověděl, jak
pověstná myšlenka Germanie irridenty bojné se ujímá a
jak rospednuvší se frakce německé jedině v buji proti
Olovanstvujsouororny. Němcemrzí také ,bo
pravice. jest nyní tak povná a že nejeloějším (+ktorem
jsst deleg -ce česká m konserrativních velkostatkářů če
ských, kteří me základé télo ovornosti ubraní se dojista
také osém útokům, kterým jsou vysasoví, Není možne
vladnoati.proti nám nebo bez Cochů| Velice sympatickou
tmínku vánovel příbo konserrátivním Němcům, kteří
ukázaliv poslední době, jak povaneseníjsou nad všecko
podosříránía obšaloby,jichžse jimdustárása to,že
jeou k nám Slovazám (tito dědíví pátera Greutera spre=
vediivi. 0 poměruvětšiny kvládě pravil přízo: Většina

bude podporovati vládu,pokudsetrvá na svémprohlátení,
: i

z h
nímbedoncímkdosadení 4
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k:

dom o hokadma jmnás konodněbežía ží. Vo00

vrásoníke tmderůnzěléámejistota,še somakéi říšské
poměry ve slepší . í

Úřední komfše pýuřářisedaně jesetak konal dělí za předsednictví finanč
afho ministra rytíře B iňekéhoschůzi Hlavní sdma
čistébo výtěšku vé damě eníšema ze 164-5 m,

pokud se týkaly Dolních Solsohradeka.
siberska, Škýraka, Korutan á Dálmaciebeze zmášy;
ohledně jiných m ijatyMenší «mény. Tak aviáště
pokud královatví o © ti komitét pe
šadavek, který právem stano semská komise, žá
dajíc, aby čistý vytěšek 50,648.006 zl. anížen byl
47,381.907 al. Komitét naproti tomu navrhl, ab
místě o 797. 641 al. sníšen byl přo Čechy ký
těžek jen o 683.491 si., tedy o třetínu méně neš s.
komise šádale. Po vyblechautí této správynavrhl hr,
Zedwits, aby echůss do večera byla odročena, což
přijato. Kdyš pak o 7. hodině sešlaae komise opětně,
prohlásí! hrabě Zoďtwitz, še českým poplatničtvem
svolení sástupcové považují návrhy komitétu sa ne

správné a že ta. kdýš nání Komisemohon os náčestmiti jen teskráte, kdys vyhoví: re požadav sema
komisepro království České. Avšaknivrk Zedtwiteův
byl 29 proti 13 hlasům zamítnut. Následkem tobo ze
schůze ihned odešli zástapcové poplatníků s :
kníže Karel Trauttmanedorff, Kníže Karel Khewen
hůlier, hrabě Ervín Nostic, hrabě Karel Max Zedtvits,
vrchní lesmistr Heyrovský, jakož i poslanci KS
Kírechner, Taueche a Sohuster. Jest zjevem potěšitel
mým,še Čechoré a Němci aepoš národohospodářaké

jmy semé hájili svorně.
Německýstátní sokrotářzabránič

ných záležitestí Bůlow meškalv sobotaa
v neděli ve Vídní a mlavil delší dobu s rakouským
sahraničnýmministrem hrabětem Golachovským,
o ruským velevyslanoemhr Kapnistem, dále
s italským a s německým velovyslancem. Hrabě Bá
low chtěl patrně seznatipředevším smýšlení ve Vídai
panající, nešli ge ujme řízení zahraniční správy
v Německu. ,

Blsmark se odříká Wolfa a Úchě
merera. Vlastizrédné řádění českoněmeckýchposlenců
v Německa proti Rakousku ostře odsusují vážné česopicy
německé. Tak píšou Biemerkory „Hambargor Nachrichten“:
Jest trapno, musime-li říci, še v Chebu jak v Úípsku re
kouští řečníci nedbali ohledů, kterými každý pormnem
jest dynastii a vlasti — af si patřřjiš jekómukolvoměra
v Německu. Pakli ma všeněmeckém spolkovém sjesdu v
Lipsku tóš řečníci z Hde německé povinných ohledů k tou
sední řiši nedbali, tedy je to polytování bodné pochybení
společenského takto, avšak: konečně netřeba si toho věl

na
na

vý

drubu nedovoleného | Blyleli jsme s
stran, še na komorsupři věsněmechémojesdumeslušným
způsobemstala se táš amínkao rakouské dynastii.

Pak-liskutečnětakován e stala orek nám každý přizná,še šádné olovo není des
ostré, aby tek ten se satratíl. Jest sajistéjíš
dotsi patné, kdyš Němci s Rakousta se v Lipsku zapo
měli tak dalece, še žádalí zakročení Německá v rakoa
ských státních otázkách a sevbitřní spory přivedli plod
soud cinny. Lépe by byli učinili. kdyby ci byli přípamí
tovali slova, která 18. dubna 1806 pravil k depatací ra
kouakých gratelaatů: „Veši přízeň pro vale soukmonovce
© německé západní říší nemůžete účinedji prvjevití, množ
kdyš budete pěstovati styky csvlastní dy
nestií“ O poměrů Němců k ostatním kmenám v Ba
kousku pak pravil Blemark: „Mimo křesfanotví jest ještě
ovasek příslušenství k témuž státnímu útvaru, který rov
něž k shovívavosti pl. posusování i nepřátelských činů
obsích sárodních spoluobčanů vybízoti má. Chci vům od.
porulovati jistou smířlivos a shovívavost vůbi valím ©0
německýmsousedům.“To je politika, kterou kašdý ros
lafný NěmecvBakouskuprovosoratímůže. Aviskobo
diti sa hranice atem vlastní stát avlastaí vláda donu
oovati, tof pravým opakem toho, 00 Bemark rakouským
Němoňm radil Kdyby rakouské vláda Štváší německými
natočila jako s velezrádcí, nejisté by jim neuškodiis s
mor prašácký by 60 tímto rásným prostředkem nejessd

V Srbalku svítěsili při volbáchdo skůpětíny
mírní radikálové.

Balkarský kniže bez chotí navětívívneděli italského e v Římě,načeš se o debere k
návštěvě krájbvakéhoúvora ramunskéhošó svou chotí.

Francouzská směmovaa povolilapro
sidentovi půl milionu franků na ohrašení jeho útrat,
které mu vzejdou při návštěvě carského dvora v Po
trohradě.—
-© Vyjednávání řecko-turecké © mir

vázne dosud. Tarecko by rádo podršelo aspoň část
thessalakého území, coš však velmoci připustit nechtějí.

Diplomatické uměny. VeloryslanecNe:
Hdov, který od r. 1682 učinil vliv Ruska v Turecka
rozhodujícím, přeložen s Cařihrade do Říma. Nizmecko
přeloží tamtéž svého velovyslanec v Madridě Rado
witse. Baským velovyslanosm v Cařihradě sáhne 00
štokholmaký velevyslanec Sinovjev.

BONO
Drobné zprávy.

Naděje vlasti Nedávno mluvil jeem s
mužem v práci © blabo lidu sešedivělým o ny
nějších veřejných poměrech, Hluboko v mysli
utkvěla mi jedna věta jeho bovoru. Pravil: U nás
pod večer není radno jíti po městé ne
chceli člověk zást mládeže slyšeti
hnusnosti nejhorší. Slovatato mnejakonová

|

nepřekrapiii. Stsloťsě i mad, dt na mne čto
ve dne — + jiném slavnémměstě českém křičelo

o. děvče takovbu ohevričst, žé by se
jí sni veřejná dověstka neoJvážšle. Pravý:
šám k sobě: Te jsou ty naše odítky«,te je a
vodděje vlastie. A jek jednají dospělí opreti této
hrozivé epoustě? NejlepšíSidépraví: Kamto s tou
mládeží dojde? — A to je všecko. Ostatoš nehet
ajkdo ani prstem. Ža to však mají v městě vrch
ti, kteří veřejněproti náboženství vystupují. Všecko
Vade jest již v ku, jen ještě ten »hlecika

Nemusa —Či nenf tomea tak? Jak pak
by ne? Tek se nů měs jen podívejte! Nejsme my
národem junáckým? Oož jsme nezapélili hranici
Husoví, o němž ovšem nevíme, čím byl? Což ne
křičíváme na schůzích : Hanba jim! ? Což neví

A když k nám přijel, purkinistr odjel do Praby,
a mnozí s nás, dokud v městěbyl, shi do hospody
nešli, na tož pak do kostela! přijel, to jste
nás měli slyšet! Když už odjel, nu, tu jsmnemičeli;
naše ženypřišlytotižz Kostelaa a povídali:+T'ojste
si uřízli kus ostudy, jako kdysi v jekési »+Pře
louči«. To víte, kdo se budo hádat se ženou ;«—apak? Inupak<=pakjemerádi,žeced
tom již ninobo nemluví. Faráři ce řekne: Má po
klona, důstojaosti, a obo to das utíchue. A potom
Potom ať se na nás každý podívá, do jského vla
stenéckého sápslu dovedeme my přijít. Uděláme
resoluci jednu proti klerikálům, drúhou
Něracům a dáme ji do Národních. S tím děfnickým
lidem není sice mošno již vydržet! Jen velký plat
a nic dělat. Šťastný člověk, který nepotfebuje če
ledi. Ale proti studeným se spolčíme se socialisty
— třebas jim sám biskup přijel prapor světit. My,
jeme město svobodomyslné! A ty naší kluci? Nic

to nezná, než pivo, ne-li kořalku, cifaro 4 honíA děvčata 4 dílen? Neaf radno okolonich jíti?
Ale na to si zařídímevychování národní.
Dr. Pippich a Dr. Herold to mají už na sfarostie.
— Ostrými snad rysy, slé dle skutečnosti — De
kreslený obrásek tento nám maoho vysvě:luje. Za

takových poměrů musí ovšem »naději vlasti«pestnoutí. Povážhvý však vlastenec snsd řekne: Tak
hle to nemůže dále jíti. Křiklounské, aerozumné
husitství, nadávání mužům o lid zasloužilým, stro
jení ševanic, bezcharakterní útěky z bojiště, spo
jování se se živly podvretnýmii, jimž na ničem né-,
zálež:, co uení rozkoší, boj profi církvi a plení
frése o národním vychování to nám nepomůže.
To vše máme a pustoeme. Nechceme-li na vlasšť:
uvaliti neštěstí zhoubných, bořivých revolucí,

a skleslých, pák jest třebx starati se a mládež
mravnou. Á poněvadž june se dodělali mládeže
nemravné, jest svrchovaný čas, abychom se vzpa-.
metovali a přijeli dobrou radu' prostého venko
vane, který bez »Národních« a bez resoluce
proti klerikálům pravil: »Úé4d pak se má
mládež bát, když se páni Boba nebojíte
Áno, dokud se opéni« Ba radnicích, ve sněmovnách
a na kathedrách aebudou báti Boba, nebude sé
mládež báti ničeho. Jen bohabojní spáni« jsou s
to připráviti nám lepší naději vlastie,

Rekterem české nalrorsity v Praze
svólen vdp. prof. Th. Dr. Eu gon Kadeřávek,
dříveprofesorv Olomonci,knězřádupraomonstrát
ského.

Mjeud mlynářů a. neměděleů konal
se v neděli ve Vídni. Z Čech byli přítomni před
deda českého odboru zemědělské -rady Heřman
Janda, předseda pražské obchodní komory Wo
kanke, mlynáři Ronz a Karlík, poslsncc
Teklý, Horák a jiní. Jménem města Vídně u
vítal sbromážděnídr. Luegtr, parkmistr. Sjezd
vyslovil mu za bouflivého jásotu dík a uznání,
že se vždy tsk horlivě ujíma) zájmů mlynářů a
hospodářůnaproti Ubrům. Dr. Lueger odvětí,
že se ina dále bude snažit, aby Rakousko naproti
Ubersku nabylo vlivu, jaký mu s ohledem na po
platní sílu a počet obyvatelstva přísluší a sby Ra
kousko zůstalo státem, který pod vrchní panství

český mlynářz Karlína psa Ronc a zrušení
mlecího řízení. Rolníci a mlyoářižádali lont

aby mlecí řízení hned a nikoli teprve 31. prosince
1897 bylo zrušeno; eby celní dluhy uherských
partelových elýnů z mlecího řízení povstalé a asi
3 miliony obnášející byly přísně vymábány i sd
roky; aby uherské obilí « mouka nepožívaly na
drabách zvláštních výbod: aby transitní skladiště
pro cisosemské obilí v Rakousko-Uběrstu byla
úplně zrušena; aby dunejská paroplavební společ
nost a uherské dráhy, které cizozčmské obilí ze
Srbska, Bulbarska a Rumunské do Rakouska do
pravují. používaly jen takových sazeb, ktěré se
povolují domácím výrobcům, poněvadž jest doká
zéno, te platnými tarify stupnicovýmierůznými
refakčemi clo z cisozemského obřlí, beztobo nízké,
illusorním se stává, t. j. — vlastně se veplstí,
tek Že pak oale trbybývají zaplaveny obilím ne

obilím a pladinovými výrobky na trhu kooktre
vsti nemůže. Najízáním vládním ze dne 6. Jedna
1896 se nedostalo našim mlýnům žádné značné
úlevy, azopak tlak uherské konkurence stal se ná
sledkem nastalé pro Uhrypříznivé koajektury pro
rakouské mlýny ještě dsslnějším. I teď je obchodní
konjektara Uhrámpřísniva. Jest to tedy nalebarod



hospodářstou nutnosti, aby se se zrušením mie
čího Hzení déle nootálelo, neboť uherským milio
abřůe vynáší miliony zisku a nám škody. Proto
de není naděje, že nové vyrovnání do 31. prosince
1897 schváleno bude, nutno žádati, aby
od 1.ledna 1897se mlecí řízenízrušilo (úplně.
Mlecí řízenízaveeno bylo teprve r 1883 pouhým
sinieterialním nařízením a dá se tedy poubým
podobným nařízenímzase odvoleti. Sjesd souhlasil
také aby nebylo žádného prozatímního vyrovnání
bez současnéhozrušení mlecího řízení. P. Polsterer
se vyslovil pro zrušení termínového obilního ob
chodu. V resoluci jednohlasně přijaté žádají mly=
náři a seměděici, aby se příště dovolil obchod
pouze s hotovým obilím. Sjezd vyslovil se déle
proti zvýšení pojistného při d razov
nách a při úrazovém pojišťovéní dělníků se má
na návrh p. Seyfrieda soustava úbrady kapi
télové saměsiti v soustavu rozvrhovací. — Aš
dosud nesly výhradně útraty vyrovnání s Uhry
rolníci a mlynáři. Aby se tak příště nedělo, tomu
se uvaruje nejlépe tím, pak-li se zřídí celní čára
mezi Rakouskem a Uherskem. Sjezdusnesl se
proto, še má býti vláda vyzvána, aby na místo
obchodní a celní smlopvy, která jr. prosince t. r.
vyprší, uzavřela jen celní a obchoddí smlouvu,
kterou by jednota říše na venek byla obhájena a
která by umojhovala zřízení celní linie mezi oběma
polovicemi říše, tak aby obé polovice říše samo
statně svéh é zájmy hájiti mohly. Poslanci
Janda a Karlík úplně souhlasili s témito ná
bledy v resolucích obsažených. — Sjezd ukončen
za provolání slávy císaři, jemuž odeslán za věea
becného souhlasu také holdovací telegram. —

Usmrtí. Dne 1. července 1697. o 1. bodině
odpol. zemřel vdp. Vincenc Lašťovička,osobaí děkan
a farář Heřmanský na odpoč. v Nížkově. Télesné
pozůstatky v Páze semmalého byly dne Ď. července
t. r. o 10.bod. odpo). vdomě smutka vykropeny a
na břbitové Nižkovakém k věčnému spánku aloženy.

Jeon mevěrci povolanými oslavo
vateli Jana Musa © Páni pokrokářiá la Štem
berka, Haje, Rašín, Sobotka aj. jseu zsřejmýmize
věrcia jsoutadiš nejméněpovolanýmiučen
novými, který pravil: „Protoš nde zachováváme božie

š po smrti měli věčné radovánie,
od pohanov,jenž nepokláda,

živote sú živí jako
ovada, ale my i Pavla,

fo všichai musímeukázatice
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Uher. Po velkých lamonta
s Prebpurku „Nene freie Presse“, še dr.

po svém plíchedu do města odebral se be kopu
i . Mezitím roznesla se zpráva o jeho

ve městě a davy lidu (židů) eakupily
ee před kostelem, které při opatření dr. Lugra rolaly:

-aboúg! To vě-k sakroči'a policie a povykující rozebnala.
Odpoledne odjel dr. Lneger fiakrem do Hainbarka (v B+
kousích), kdež v hřestansko-vociálním spolku preril mezi
jiným: „Nežij jeem přišel sem, poohlédi jsem se poněkud
v semi patentované svobody (v Uhrách). Neštěstí tema
chtělo,že místodoMarianskéulicezabloadiljsem—do
židovské utice. Tam mí pér židů volalo aboágl Vaasl
jsemsi povosa odejeljsem. VUhráchpanujeještéve

tee, avšak [ tam vaojde konečné slunce svobody.
jsemse, še v Prešpurku jest mnoho přátel„ Ládteprobadí,+£jaatoMaďařinebo

Němci.Semse dostavilo dnes sSne mnoho přázel-Tan
všech

rHi

h
plynárenskou spole

čností(ve Vídní)jemeskorojiž botoví.Takése židovskou
tam wayovou bodeme botovi. Je to dílo pim
prlácké. Náš vlív ce uplstkuje téš nahoru, v místo
dršžitolotví o v mínistorotvu. My morímemísto
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nahořee botrátů,zapojenýovyčlotováním—nýbrždele u dpaině placených v. platů!
IKocourkovský projev nedůvěry. (L.

dr. Figar, advokát v Cbrudimi, který má
rozkvět českého basiČetva a který
vážnosti „ pře

jevemnedůvěry: „Pána dra. Figerori, před
sodoví zemské ústředaí jednoty ho
siěské v Cbrodimi. Valná hromada hasičské župy
podřipské projevujeVám k návrhu br. Zelenky
sBřízy nedůvěru,protože jete podepassl

ku zřízení spolku klerikálního.“
Nevíme máme li nasvatí tento projev drsostí, blbostí,
obmezeným spátečnictvím nebo výronem úskoprsé ná
boženské nesnášenlivosti.Známý Zelenka sBřízy,
původce různých nesmyslných nárrků na rošmanitých
ejesdech, jest orangolikom, členem prosbyteretra své
náboženské 0:8dy. Pan Zelenka, jako evangelík po

Ě

vyznání. Žádnému katolíka však nenapadlo zkracovati
jej v náboženské jehp svobodě a v manifostování jeho
víry.„Svobody kdo boden svobodu sná
vášít kafdon“ —tak pěl jižpředmoohaloty pě
vec „Slávy dcery“ Jan Kolár. Evangelik Zolenka,
příslušník konfosso,kníš se zná sotva99:ý obyvatel to
boto královatví, odvašaje se však katolíkovi, panu dr.
Figarovi, nabraňoratiosvědčeníkatolickéhovy
snání. Pan Zelenka, příslušníknepatrné německé
sekty, odvažaje se boykottovati a urášeti O,612-297
katolíků toboto královstrí. Je to dvojsečná a nabez
pečná zbraň. V je dle posledního sčítání lida
66-490 ovangelíká, kteří drží ve všech obcích, okre
ních, ba v celé zemi jakoklíšté dobromady,kteří při
všech volbách do obecních, okresních, zemských a
říšských zastupitelstev, do všech veřejných korporací
jsou proti katolíkům jako židé sorganísování a jako
šidé proti katolíkům všady se podporují. Což, kdyby

| tak katolíkům, kteří dosud do obecních, okresních |
zemskýchzastupitelstvívždytolerantněrolilievangelíky
i luterány, ano četné katolické okresy volily e 
líky i za okresní starosty, na př. na Kolínsku,
slavsku, Kutnohorsku, Skutočsku Nymbarku — napadlo
obrátiti zbraň paně Zelenkovou proti jebo souvěrcům,
ocž kdyby je při všech volbách obecních, okresních
atd. katolíci bezohledné majorisovali a s večejnésprávy
je vyloučili? Protestanty by to zajisté bolelo, ala
museli by si v tichosti doznati, še lepších ohledů ne
zaslahovali, protože, kde sami mají absolutní většina,

bezohledně z obecního i městského zastepi

Jošen a spořitelen vyházejí. Saáženlivými tváříse býti
protestantá potize tam, kde potřebují čásť katolických
hlasů k docílení většiny pro sobe příznivé, kde pak
dach jejich vládne. Katolíci zvláště na Králové-Hra
decku vědí, že všechny štvanice proti biskupovi, ka
tolickým -kněžím a předákům uspořádány a penělně
podporovány jsou od protestantů. Drojctihodní pa
stoři nastrčí elce časem některéhopokrokáře nebo
hranatého německého tesaře, aršak podle brabé díry
pozná se vždy, kdo ji dělal a čí nástrojem jest
evangelický, realistický, pokrokářský, reduktor. Vá
Šnivé a surové štvaní evangelíků proti katolickému
ajezda v Hradci Králové mazí konečněi těm nejméně
prohlédavým katolíkům otevříti oči. S politoráním
mutno konstantovati, še proti zběsilému řádění po
krokářako-erangelických štváčů neobradil se dosud vo
řejcě ani jediný rozvážnější evangelík. Ovšem — kdo
mlčí, zdá se souhlasíti. — Prohlášení „bratra
Zelenky“ —který kekstdénu kocourskémukossku
dvojctihodných pánů pastorů se propůjčí, neuškodí p.
dr. Figarovi v očích rozamných hasičů, neboť katolic
ký basič má stejné právo jako evangelický hasič
znáti se k svému nábošovstrí, ale projev nedůvěry
učiní poze jeho původce roudnické směšným. Panu
dr. Figarovi v hasičských spolcích ani nenapadlo dě
lati katolickou propegandu a znepokojovati evangelíky,
jemu se v zemské jednotě basičeké jednalo pouze o
zvelebení českých sborů basičských a o veřejný pro
spěch. Zásluby jebo české hasičstvo také jednomyslně
usnalo tím, Že jej zvolilo za předsedu zemské ústře
dní jednoty. Protestantskou propagandu do hasičských
spolku vaášet napadlo teprvé chytrákovi z Břízy,
avšak zelenému jebo nápadu seoteď celý ros
naný svět směje. Chytrák Zelenka dal se od nezná
mého nám dvojctihodného našeptávače tak důkladně
poačit, še návrhi sice projev nedůvěry po telegrafu
ačkolias! neví,cotenpaadr. Figarvlastněpode
psal.Panadr. Figar nepodepsal žádného
prohlášení ku zřízení spolku kleri
kálníbe, jak tvrdí ubobý p. Zelenka,nýbrž podepeal
provolání ku katolickému sjezdu!

třídu stadoval. nechť ubírá se každý do
ubytovací kanosláfe, kde odkáže te k ubytování a
odělí se mu případné pokyny pro slavnost. Voškeré
přihlášky, dotazy atd. adressovány buďtež: Josef Sa
lavec, c. k. poštovní official v Pardubicích.

Učitelé presecialistické rejdy di
seiplinárně potrestání. V časříšskýchvoleb
chtěli socialisté dolnorakouští v obci Kottinghormannsu
konati veřejnou schůzi, aby tamní chudinu proti bo

batýmpoštvat Avšak tamní rolníci a řemeslnici,kteříobrovskou většinou drží s antisemitskýmikřesťanskými
sociály, nechtěli dopustit, aby v obci jejich smohli se
didovětí socialisté, vedeni tamaími učiteli. Rolníci
socialistickoa schůzi překasili, a kdyš jim rozoštvaní
socialisté za to nadávali, tedy je pronásledovali. Mezi

jícími socialisty byli také místní páni učitelé,
idící Riedl, a učitel Blamp. Okresní hejtman

o ovnkýsa s učiteli ohl še uvedenýchostí protokola odevzdal věc k dalšímuřízení s.
školní radě.Tyto day doručen byl řídícímu učiteli
Riedlovi následajícídekret: „Následkem naří
sení vidí se dolnorekouské zem. šk rada
nucena přesaditi vás s trestu na sákladě u
stanovení6. odstavcezákonase dne 6. listopada1870
ř. s. č. 88 v téše hodnosti na jinou školu
téhoš okresu se současnou pobrůškoe přís
nějším potresténím, po případěpropaštěním
se školní služby, pakli opětprotizákonitěse cho

vati budete, protoče z předlošených vyšetřovacích akta s vašeho viastního doznání nepochybně na jevo vy
chásí,še jate se vaší agitatorskou činností
sa doby řísskýchvoleb a zvláště při příležitosti dne
14. února 1797 v Kottinghormannsu zamýšleného a0
cialistickodemokratického shromášdění hanebným způ
sobem proti nařísení zemaké školní rady se dne 28,
li u 1896 (snymé nařísení Kielmansegovo) čís.
8317 prohřešil a choval jste se způsobem ost
stavu učitelského a způsobnost jako učitele a vycho
vatele hluboce poškozujícím následkem čehož dle u
stanovení $ 54. sk. ze dne 2. května 1883 ř. s. č. 6$
trestnýmjste se stal. Dává se vám otom vyrosumění
a 90u č se vám ponechává ti rekura na mi
nisterstvo kulta a vyučování. — Podučitel Bla m
dostal pro sprosté, vášnost a důstojnost stavuj ačitel

skéhop poškozající ní od sem. školnírady důtkua no mu větším trestem, i se opět n
bnéhodopustí. = pů
Obecná jednota Úyriliská ve

velké dvoraně Svatováclavské sáložny v Praze na
oslavu 900 let jubilea mučennické emrti sv. Vojtěcha
dováté exercicie Cyrillské v Prase od 3. do
6. srpna. K mim ee svou veškeré Jednoty Cyrillské
v Čechách a na Moravě. Obšírný program uveřejníme
příště.

Národní Listy oslavujícena úrodnímmístě
Hasův den, staví tentokrát do působení Ha- 
sovo ve prospěch českého národa. Za to Němci mstili
se na Husoví a vysývali papeše, aby na nás svolá
vali křižácké války a pak bombastický dodávají, še
český národ svou %0ti letou obdivuhodnou revolací
husitskoa podlomil světovládnou moc Vatikánů tak,
že mohl se celý německý sever vyprostiti po té se
jha římského. Čitujeme bez opravování N. L. Ale tá
šeme se: Co z toho měl český? Citojeme pře
devším protestanta Františka Paláckého, kter k r.

1430, kdz Čechové vpadali do Bavor a Saska (a kdystrany v Čecháchnavzájem pokračovaly se ubíjet praví:
„Národ český, ačkoli vítězný, nemohl však
uchrániti se aby nestrádal také sporem a
bojemjiž desítiletým proti celému takřka
světu; rozbroje domácí, pobořená města,
hrady a tvrze vypálené, obyvatelstvo na
mnose povražděné aneb se sídel svých vy
plašené, pole nezoraná, živnosti klesló, obchod s
jinými národy na vše strany zamezený, zdivočilost
mravů smáhající se v té míře, co umy pokojné v zemi
hynuly a ředly — to vše nedalo se ani nahraditi ani
opraviti kořistmi sebe bohatšími z ciziny. Takéť ubý
valo čím dále tím více domácí síly bojovné; lid sel
tký a řemeslníci po něstečkách jiš počali valně ukrý
vati se, kdykoli voláno na vojno, a byvše přece s6
hnáni, ukrádati se z vojska zase. Za to arci přichá
zela válečníkům českým, s ciziny samoděk náhrada
hojná. Nejen Poláci a Rusíni u velikém jiš od
několika let hrnuli se do táborův českých, ale 1 mezi
Némci samými, kdokoli šetřiv dobrodružství nade
články víry, netušil sobě ve vlasti, hleděl odříci se

ja připojit se tam, kde květlo štěstí války. Zvláštěvojska úboraká a Sirotčí zálešela v těchto letech jiš
na mnoze s takovéto „sběře všech národův“.
Tímtratil se u nich arci více avíce onenrás na
který někdy Žižka avláště mnoho sobě sakláda!, ab
totiž bojovníci jeho všichni byli praví „bojovníci boší“,
celí a upřímní, nevlašní, aniž obojetní u víře své.“ —
Tedy sám Palácký muail připustit, še mesi husitakými

vojeky byla namnose sběř všech národů, která ovšemfky a měšťany o jich majetek olupovala, všady.
vrašdila a pálila. akové elementy se objevilyostatné
hned mesi mi táborskými vojsky,když r. 14230
vtrhly do y a tam měšťky o slatéozdoby olupo

„valy. Elementy tyto mechtělyuznávati ani království,
ani úřadů, elementy tyto přijímaly zásedy anarchi

stické, komuni asocialistick4, proti meřobypdnějšívys 
píti ©mečema ohněmje smičiti,Akdybyposději
nebylo se podařilo mírným huaitům, Prašanům, ka
lišnické a katolické porasiti výstřední Sirotky
a Tábory, bylo by nastalo rozdělení a skása celého
království českého. Důsledkem učení Husova a válek
husitských bylo porobení selského lidu a menších
měst, veliký varůst panstva, seelabení moci královská,

konečnéutonutíhusitstvív četa tatví,ako katastrofa
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A 00 prospělo Slovanům še soverní

„že jhavatikánského“? Inu, Drá
y, Míšen, Bi Štětín, Frankfurt atd.,

„abdykiej ha ň jekještě O eKýchdokon
y tímrychle n poněměení. obtělněkterého cechu městek přijat, musil ce lé.
i, Še 60mesrodilze elovanskýchrodičů. Katoličtí
upovéhrozilisvýmkněšímještěpod atrátoumísta,

y území slovanském se museli jasyku svých věří
hučiti (Za Karla IV. musili ee aloranskému jasy
ti též symové kníšat a kurfiřtů), ale Luther
jiš o Slovanech, še jsou borší neš hovada. A

praský velmístr s rodu Hohensollernů přestoukatolictví k protestantismu,poněmčováni Slo
tím úsilovněji. jící se protestantské Prusko
o se šířiti maútraty koranyČeské, král Be

ilém L sakásalSrbům slovanskou boboslušbu,
i lidi německého jazyka neznalé oddá

hoš krále ulonpil mám Slezsko, přivodil
lakya teď rdousí Prasko sbytkyCechů ajišanináboženstvíačtenínesmíce

desiE

eu
nejen rolníky a měšťany, ale vůbeccelý márod .„Haasité byli socislními demoksuty, tak řekl ne
neprávem, v Žižkově, v sídle moderního huaitství, jistý
sociální demokrat, byl tásán, „sociálně do
mokratický spolek „Hovnost“ po také „Hucovu
alavnost“ sneužívají půl století Jana Husa
kdemonstracím strannickým,aby uvádělido nesnáze
Staročechy a katolíky. Štaročechy se jim podařilo
vyhoditi ze sedla, ale nyní ať ci dají , aby mej

jší husité, socialní demokraté je. důkladně

mepopálili. 8 vo socialisté jiš s Němcipopí
Fn jazykovým ním smějí se stejně jislivějDvětínovináři a še by se socialisté se stejnou chutí
e židy dělili o sb selských statků a městských
domů, které ještě v ýchrakou zbyly, o tom ani
dosti málo nepochybujeme.

Ztráta rybářského lístku. Doe27.m.
m. pohřešii Amt. Pavelka, mlynář ze St. Nechanie,
mejitel rybelore v obvodu řeky Bystřice, svůjrybář
ský Hotek. Lístek ten byl prohlášen sa neplatný.

Drašba ma zástavy. V sobotadne 17. a
24. t. m. bade se odbývati dražba v sále tělocvičny
Ba zastavené šperky, hodinky, Šatstvo atd. zastavené
ve zdejší obecní zastavárvě, které do dae 51. května
propadly a nebyly vyplaceny. ©Vebkeré propadlé zá
stavy možno ještě ve čtvrtek před dražboa xárokovati
anebo v den drašby vyplatiti. (Vis dnešní insert).

Úmrtí. Ve uředu zemřel královébradecký
měšťan,pan Jan Šaara ve stáří 65 roků. Pohřeb
komati se bede dnes o 9. hod. odpol. s domu smutku
č. 181 na Velkém náměstí na hřbitov Pouchovaký.
Zádušeímlekonatise bedezítra o 9hod. vkatho
drálním cbámu Páně.

Jasonkonfessionální školy škodlivy?
V Pruska,Bavorsku,Sasku, relé aMecklen
burku a ve státech skandinávských, jakož i brittan

-skýchjooa školy konfessionální. Podobněv Rusku,
Ppaněle a Portugalsku. Ve Francii zavedla repub jškoly státní, interkonfessionálsí. Leč lid fran

couzský memílaje těchto škol. Ve Francii ny16000 školních bratří 1,500'000 katolických dí
Návštěva škol obča státních smenšila se od
eemi let o 820379 dítek, návštěva škol řízsných ka
tolickými školními bratřími za tatéš doba © 700000
téměř školáků vzrostla. Lepší rodiny francouzské po
sýlají své dítky do škol klášterních.

Dvě velké bouře smeslyse v sobota
Večer nad krajem hradeckým. Blesky spojené s hro
mobitím a lijákem příšerně osvětlovaly krajinu, která
deště již velice potřebovala, neboť otavy následkom
úpalu alabečaíh) hbynuly a spalovraly re. Obilí sice
místy leblo, ale osvěžajícím deštěm ziskalo na zrné.
Na Českobrodske, Kolínskuav jihosápadních
padaly místy kroupy až 12 deka těžké, které zničily
veškerou úroda. V neděli opět pršelo.

Oslava blévy u Wagramu. Jakokašdo
ročně, oslavil i letos 42. pěší pluk, který se dopl
duje z Roadnicka a Litoměřická bitvu u Wagramu,která se konala0. a 6. červance1809a v které
arcikníže Karel spůsobil Napoleomovi citelnou poré
šku. Plsk 42, patří k nejstarším v armádě a prodě
lal mnoho šrářek a bitev. Nejhlavnější z nich jsou:
osvobození Vídně od Turků 1683, bitvy a Mocháče
1687, u Nisy 1689, u Caesara 1708, u Petrovara
dina 1711, u Temešvara a Chiaria 1716, u Bělo
brada 1717, u Kolína a Vratislavi 1757, u Bukec
1768, u Torgavy 1760, u Hochkirchena 1788, u
Cavardo 1793, u Eegeelinesa 1794, u Judenbarka
1797, u Štokavy 1699, u Elobingenu 1805, u
Aspra, u Wagraau 1809, u Drážďan a a Chlema,
čtyřdenní bitra u Lipska 1818, a u Solferina 1859.
Významné události.plaku byly znásorněvy na lampi
onech 8 draperiích. Vočer esvěcovály prostranný ka
sárenský dvůr tisíce lampionů a vojácibavili se koa
certy, komediemi, pímprlaty, střílením do terče, há
sením kroužků, indianskými a černošskými válečnými
tanci, círcusem, ukázáním v pytli o ceny ve způsoba
vařtů, jízdcu na kolotočích atd. Bta asta obecenstva
účastnily 60 vojenské alavnogti. Pluk 49 jest většinou
německý, avšak dle zábavy ve dvoře moblo se 608
diti, fo davyMda a německýchvojáků nemají asi
tačení O jazykovém umepokojení pana Seblesiogra,

Montumace poů. VobcíchNepasice,Blešno,
Brisary, Třebechovice, Bělč, Krňorice, Stěúkor, Li
baikovice, Direc, Černilov, Librantice, Polánka, Je

venceašdo B. října£r. následkemtohe,žebyl
v Nepauicíchposorováaolsí volektý pes. —Dne DO.

června srašena byla koatamace v obcích Corekvide,

Želkovice, Vreboriav: Bobánka a Laažov..
sd zajímal redaktor „Strášez C hsajímati, proč „Stráše n. C.“ve o
listech přijímal vylhané a překroscené správyo ka
planu Janákovi ze Žíšelic. r 00 vyjádřil,še tak
učinil proto, še chtěl prý na škole v Žišelicích zavósti
kostelní spěvníky, které ma ale fare Žíšelické

„nesehválila, čímž ma svém podnika škodu
na 300sl. FaraŽíšelickávšaktěchspěvníkůanime
viděla, ani o nich neslyšela, one není také

nějaké zpěvník echvalovati. To donejd. bi inariátu ©Drahým podnětem
jeho byloto, še sc munepodařilona kněšíchžišelic

ých vylákati 150zlatých, kteréna mich svého
dopicem svým „ Šakse to srovnává dáles

terem redaktora Pavelky, když neustále farním ú

řadům své tiskop Ba tiskonirů 20 ových“vinné včasem bránil, še vých a í

ALA ponicour1ckz
s iklerikálním jeho přesv „ kdyš
belci U vysoce vené duchovní osoby v Králové

Hradci? Jak viděti, jsou nepřátelské polnatů7 pana
Pavelky proti katolickým kněžím původuP ivnéhoačouhás níchnikoli„ideálHasův“,ale prasprostý

Veřejná výroční ukouška chorancův
ústava pro blochoněmé (Redolfna) v Hradci Krélovékonatisebudedme13.červencet. r.Začátekopůl
9. hod. dopoledne.

Pomoculetve kmibtiskařoké pořádá
v Hradei Králové dne 25. července sjezd. V sobotu
24. července o 8. bod. večer je přátelská schůzkave
spolkových místnostech „u české koruny“ v neděli

25. června ©půl 10bod. jeajesd 7 tetra hníb
tiskařského De sovarovýchodních h v Sokolovně.
Naprogramu jsou : 1. Odborná organisace. 2. Vývoj
i možný úpadek živnosti knihtiskařské. S. Naše sta
novisko vhnutí všodělaickém.4. Dotazya přání.
—0 1.bod.odpel.společnýobčdv sále Měšťanské
besedy.Pak prohlídkaměstaa musea,načežkonosrt,
Veškeré dotazy apřámí zodpoví, přihlášky k spole
čnému obědu a noclehu, jakož i penčžní poaukásky a
legitimacevydárá p. Frant. Špalek, typograf
Dloubá ulice č. 311.

(Osobní. Setník 42. pěšího plaku hrabě
Berchtold v širších krasích zdejší společností
oblíbený, přesazen byl do Bílku v Hercegovině. Dů
stojnícivspořádalipanusotaíkovivečírekzarosiou
čenos v hotelu „u koně“.

Koncert pod kočšatoulípou u Líb
kevie bude se konati v neděli odpoledne sa spolu
účinkování hudby třebechovické

V budapeštské obchodní komaře
stěšoval si žid Gabriel Kohn ne provokace () Mo
darů se strany rakouské a šádal presidenta komory,
aby uheraká vláda vymohla na Rakouska satisfakci.
Phanu Khonovinelíbíse téš dr. Leger aajesd mly
nářů a semědělců ve Vídni. — Ma židi jit musí
míti s námi Cislajtánci strpení, kdyfi nechoametančit
dle jejich píšťalky.Přejí-li si „satisfakci“ — nu, dáme
jimji také. Jak, kdy a kam,to je ovšemnaše vče.

Pytláci na rybách. Na sváteksv.Petraa

Be bralo . Beeavy p„NovéhoHradceKrál.©podni u, kdev jesírkách hodlali
naloviti be V nedostatku rybářského náčiní zkalilí

vodu tak, žo s k vystoupilyna povrch, kde se pakdaly snadněji chytatide malých aítěk i do rukou.
Paní Němečková, majitelka rybolovu chtěla počí.
nání tomuto sabrániti, ale byla přivítána salvou ka
mení, tak še ji nezbývalo neš se vzdáliti. Jméma
všechdotyčnýchmladíkůbyle ujištěnaa budecs jim
zodpovídati před soudem.

VTarnevě je í proti šidám.

l

v bodl šidovský kořalečník vlastním jeho bo
dá vojína 57. pluka —. protože mu neplatil
— tak cilně, še voják zemře. Rosčílení vojáci se sro
tili, vytlonkli židoreké krámy a šidovské krčmáře
sbili, jednoho pak sabili, Roačílení se vzmáhá abouře
00vador sakročení četnictva opakují.

Na hospodyňské škole ve Stěšerách
konati se bade slavnostní okoačení školního roku
dne 1Ď. července. Pořad: I. o půl 8. hod. slavné
služby Boží. 2. Zkoaška z některých předaétů. 3. Po
děkování ohovasky. 4. Řeč ředitelky. 5. Rozdání vy
svědčení a prohlídka vystavených prací choranek. Bo
diče chovanek, přísaivci ústava a kdož se o odborné
vadělání šónské sajííají, zvou ve k hejnému účhsten
tví při skoušce veřejné a školaké slavnosti. Jmenom
kuratoria: J. Lon čný, předsedaM. Tracbtová,
ředitelka ústavu.

Velká márodní slavmost matiční na
Střelaici dopedla -v neděli vzdor chladnémua dešti
vému počasí po stránoe finanční skvěle, Čistý výnos,
který se odvede Ústřední Matici školské obnáší přes
400 sl.Zásluhuoto másnaživývýbor, vněmžzasedají

-paní M. Bílé, A. Buriánkové, H. Domečková, M. Da
novoká, A. Haačlová, Al. Jamočková, E: Lokbká, A.
Morávková, 91. Miřovská, Fr. a R. Paslová, M. Ba
dolfová, Marie Rybová, J. Skuherská, A. Šrápová

Eiglová, Růžens Pospíšilová, J.
-A. Mojtišová, R. Tichá, ML Steiomazorá, A. Btej
skalová, a M. Kulířová, dále rovisorky: M. Berée$

moačnáa masítů jille, různé zákusky ajiná (občeř

stvoní. V baffeta ižixn dámy výše uvedené L Badslečny Jaroslava, a Olgs Červených, sl.
slíkovy, sl. Hetlove, dčkova, Štanáerova, Kulířete,
Patóova, Grohmasnova, Žámmanova,Guborá, Rossova,
Nekovaříkova, Petrofora, Rybova a Jj. Při úlarnestí
úšinkovala budba zdejšího Sokola. —— ©

Koncert českého klavérního tuta
p. Viléma Kurze, Jindřicha Vášky a Bohuslava
Lbotského koná se určitě v neděli v městském'
Klicperově divadle v Hradci Králové za laskavéhe
spoluúčinkování pp. prof. Al. Rubliče = Hořic,
JUDr. L. Bchei řed. Pazourks, MUDr, J. Mo

' révka a učitele B, Rybyk dobročinnému dčelu.
Progrem: 1. Dr. A. Dvořák:Dumky, klavírní tria,
hrají pp. V. Kurs (piano), J. Váška (housle), B.
Lhotský (cello). 3. O. Nedbal: Andante, Dvořák:
Rondo hraje J. Váška. 5. AL Vyosetal: Dvě
sničky; Malát: Melodie, zazpívá p. prof. R
4. B. Smetana: Na běsha mořském; Chopin:Pe
lonése, hraje V. Kurz. 5. F. Koubek: ičke,
zepějí pp. Rublič, Rybe, Pasourek a dr. Morávek.

„6. O. Nedbal: Romance a serenáda, zabraje B.
Lbotský. 7. B. Smetana: Klavírnítrio do G stol,
sebrá české klavíroí trio. Začátek přesně o © bod.
večer. Ceny míst. Lože 3 si., křeslo 70 khr.; se
dadla v přízemí509 40 kr. Sedadlo na tribusě60kr.,megaleriis$kr. Lístkykstání:vper
ketu jo kr., v přízemí 20 kr.. studentský lístek
15 kr. Předprodej lístků u p. B. E: Tolmasa.“

Výstavaručních prací, výkresůa se
šitá úkolovýchžákyňměšťanskéškolydívčív Hradci:
Králové otevřena v neděli dne 11. čsrvence
a potrváod půl 10.do 12. hoď. dopol a od 2
do 5. hod. odpoledne.

Zezastavárny.Dne6.t.mchtěl ný
mladík sestaviti zlatý přívěsek v omě 3 gy e=č
nalesi. Mladík byl zadráce, ale v příhodném okamálka
prásk!dobotdřivenešmohlobýtjehojménozjištáne.

o Nález Jar. Horák, „Jachanářeký učeň nalesl. poštovní kafáku smájící me
jiaéno V. Sháněl, „se Bvinar. í

z arku.“ © výročsímtrhu chtěls
4iletá Ant Orctová ze Syrovátšy přijítilacimo
k utěrákům; v příhodném okamdiku tuost

, Sabto obchodníku V. Holečkovi se Dvora Králové.Obchodník však Orctové pozoroval a sadršel
ji, načeš mutato dobrovolněnahradila škoda ještě

se jiné dva tacty, bet se mu stratily. Osobotnímo ,

5000 sl., poj obnáší
Diviš utrpěl as 3000 xl. Zj činy

vznikl, jest dosad záhadou. va PPiročnáketAv Hradci po mezi mavětěvovateli
s Boenice, mělistrach osvůjmajetek.

Be Wolniee. Předešlýnáš dopis o
koačil zprávou, še spolek „Lidumil“ k úbela
opatrovnyustavený chce obrátiti se na vše
sejmena1k rodákůmsolnickým00žádostí©podporu
Přípisy k jednotlivců ruzosíláné, jsou tohoto zadní:

| „Na sáhladě schválených stanov ustavil se v Solnici,
rodném městě Vašem, spolek „Lidamil“ k zařzení »
vydriování dětské opatrovny v Solnici
letého pemovniekéhojabilea. —Za tou
leje se výbor spolku „Lidumii“ Vás
byste spolek dle možnosti podporovati ráčil
rem peněžitým aneb přistouponím za člens.“
hlášení ono, ješ vysvětlují také, jakým kdo členem
a sa jaký příspěvekročné sestáti můžepřijata byla,
jak doufáme, u rodáků solnických vlídně, jelikoš jiš
někteří prohlásili a na jevo dali cchotu svom t ově
tavost hmedpo prvnímrozeslání oněch žádostí. Jméte
všech těchto rodáků budou00 nejdřívo uvořejeěná.—

pouze

prá ž

. :
»

+,

»
volmivlídněa přijavprotektorátsarečilseořípisam
svým k témešúčelu 1000al. věnovati,jakož islíbil,
A3opatrovaezřízenabede, kvydržováníústeru dle
možnosti přispívati. Obětavý muž, člen řádů kapuch
ského RF.Kristián Cimr věsoval 100sl. epočet členů

-spojka „léčení“ s D8. dostoupil vúobě přítomnéna 104.Že pak i vSelaiciogtjéjerí ce s
sřísení:ústavatuk užitečnéhé,jo dokazují

š3k s
k'
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t, kokterýmod todníhoměsta ©dál hlas nášpro

| Ee Slezského Předmiěstí Br.šeskí
čŠednotakatolických jinochů a mužůpořádá vnedělí
ne 11. července 1897 v sále pena V. Matějíčka
pro své členy 4 toliko jimi uvedené hosty přednášku
© politických prosdech vabledem ku bnatí katolickéma
a křestansko-sociálnímu v . Přednášeti bede
p. Gustav Toužil, redaktor Katolických letů z Prahy.
Po přednášce přijímání nových členů. Začátek ve 4
bod. odpol. |

Z Morníhe Jelení. Katolickosociální
jednotapořádstibadena den18, červencet. r. ©
S. hod. odpol. výlet na Orlovinu, k němež uctivě sva
P. T. etšné obecenstvo a slavsé spolky. O hojnou
sábavu bade postaráno solovými výstupy a kuplety,
které sebral a vlastnorečně napsal F. J. Č. Rande
Meta. Po vyčerpání programu pořádán bude věneček
v dostjací p.Františka Nováka. Hudba domácípod
Pizezém pane hopolníka J. Janeby. Za nepříznivého
počasí odbýtém bede výlet dne 35. července 1895.

—ý—Ee Eáhradky u Leděe. Městečko
maše vhodně polešeno při řece Želivce mohlo- by býti

letníky, kteří chtěli by se
odvědáti vzdechem lesním. Lesů sde bojnost
— *de většíchmíst odnás nedalekoa toposilnici

to? I bemálokdysepomenu — Inu protožem Jjde—tak žesnadasí

ví.Že i ode senejnípřacuje a o vadě u
je stůjůiade vkrátkosti

provedena :
opodářekým spolhum udejším před chrámem Paně blo

plot, kter Bejen bloněi k okrase stánku Boi — sbi náměstí. Staré dvoje dvéře,

ješ otvírely so dovnitř—pekovány,
Soreny kvěli bezpečnostikot rání na vemek. Ovelice jiš sešlého a chudičkého kostela po
staráno pěšídp. Felixe „ faráře místního, kterýš
meleniv, sehnal s nevšední obětavostí a horlivostí pří

dobročinné obírkoa v r. 1096 iknutou ma
„» k čemtž došel i dar patrona chrámuPáně

erspargu, 800 zl.
ochetním dárcům odplatiš Bůbi Dále jest upraven

chrám Páně uvnitř. Shotoven hlavní

obarvreny a uepů

sv. Víta
p. Ant. Drahozalem, pozlacovačem s Hampolce za
746 ul. jemnádotčeanému mistré stejí ku ctí. Hlavní
obras sv. krásnou malbou provedem akadem.
malířem p. Janem Vysekalem s Kutné Hory, ověděí o
dovedné ruce mistrově. Aby k okrase bi. oltáře miče
bdžžnechybělo — příkoupesy ku stranám sochy sv.

i pe Malba celébo kostela
koup. HrnekVyskši,malířs Hory Kutsá.Provo.p- y , s ve
dení sloužímistra kucti —ale itoho badiš vzponenuto,$smísto500sl. —půíjalseznámostipod2e
360 si. — což nejen uvědčíonežistnosti a obětavosti

. distrově ale i o dobré vůlinápomocnu byti k oslavětjvsššího. (Vřele jej odporučujeme). 8 malbou to4. květnaaukončemo19.červnat. r. — K iotii

ce Král. s továrnyených a postranní
dva oltáře av. Václava a P. je sou též v době

této opravny s p Drahosalem s Humpolceposlaceny.Nyní, když vše takto upraveno — nedostávalo se
úpravya ozdob maoltáře a tu -díky dp. faráři
jenápěita*l městečkanaše . aby se 0 rační

ily 6e s nevšední pílí a
vše, čehož nejen k výzdobě

jpodočeích oltářů třeba bylo. „ŽohnojšJimá: J“ Kdyš vše řádně př. pravenoa
hotovo byle, zavítal ku' posvěcení hl. o ku dmi

. Jan Kocek, vikář dolookralovi

aj- Jemné

Ě

večer dotčeného dne uspořádán budi

v lampioaů.RánoBo slavnémprůmíst. korporací
a spolků — za sruku hudby a střslby uveden s as

mu Páně — kdež při
slav. alušbách Božích svatý obřad vykonán. Co 60

lačaí brány, a ©spolkového
uje členy své sesenicemí vrbovými,

k a stromky a rouby ovocnými. — By

zdejší okolí stalo 00PEEtráNÍ nodál řeky okolníobce km vyčázení bolin istrání řeky Želivky)
úhbrmemna circa 400 jitrech. S pracemi salesňovacímiletos asebvencepro1jitroper85sl.al.

j i — vení místního
polóka, meliorace luk, Bejifeleatd., v brsku
. s milénašeobecs orí ct občanstvaZdařBůh:

bepsit

hi||
ř

jE
is

letní hosty, mávštěrajky, taristy na své
vody, aby při výletech a vycháskách svých přímo

k mím se obraceli. Dovolujeme si tedy upozorniti, aby
při výletech a vycháskách svých k nim se
obraceli. Dovolujeme ai tedy upesozniti, aby

objednávky byly učinčey včas, aby č dle

A ráta a výby mb je 6rýbodnémsa 1 16 sl., až 1osmi

platiti předampřímov Potštýmě.Veškerédopisy,do.v opisy, do

a nabídkypraovány boďtnéalečněMaHabeltové v Potšětým
Ze Studence (u Jilemnice). Ctěný časopis

„Obnova“ uveřejnil správa o průběhu slavnosti přiudílení svátosti sv. biřmování, jakoš isvěcenípraporu
Jednoty av. Josefe J. B. M. Dychszavděčil se veřej
nosti, cítím se mucenav krátkosti smázorníti jakost

, ješjestmístrovskédílodovednýchrukoua
Štělce chralně jiš známého po vlasti naší mistra
vuměnímelířskémdůst. pana Ed.Neumama,faráře
v Bobosné. Prapor jest dvojitý, 2 m. dlouhý apůl 2.
m. široký. Na bílé straně nachází se vkusně prove
dený obras ov. Josefa s Ježíškem a sv. Jana

malovaný na látos hedvábné, kterášto
okolnost ovědectví dává tvorbě pravého umělce, meb
přímá malba na ploše jest zajisté vlastní, elní
vyzáles uměleckého jeho ducha, mající tu obzvláštní

řednost a výhodu, deť, jelikož obrasy takto pruve
dané slámati se „trvání praporu vplnékráse
do daleké budoucnosti zaručuje. Obrazy světců po
dány jeou v oblacích, tedených z čistého hedvá

bného a slatého a vyšívání, kolem nichž se

vine s pravého slata provedený Mi: Sw. Josefe asv. Jene Nep., orodujte za más“ Uměleckys hedvábí
a zlata vyšívaná guirlandadodávé této straně pra
poru zvláštního půvabu. Na straně červené vymiká
vkasně v mohotné velikosti s čistého stříbrného vy
šívání provedený ermblem víry, naděje a lásky, nad
níměvstášísezezlata vyšívaná— co věrnákopie—
korana sv. Václava, čímšměla znánorniti se myšlénka,

dotvlastenectví pravépět víře sté te zakládá, kolemproveden jest o ve ve menách so
Sa vyšívaný je: „Sw.JaselskáJdzoka katol.

musůaji ů vStudenei“,jakoš i letopočetzalošení spolku. Č:stěslaté třepení lemuje celý překrásný

r zavěbenýskvostnými sponami Ba v pravděumělecky shotovené + Prapor našeho spolku,
k měmuš slečna Pavlina Tauchmanora stahu věnovala
a heslem v čistém slaté vyšíraným, činí mohutaý
celek, jenž vášně a důstojně representuje spolek náš

veřejností. Každý, kdoš prohlédli, dal
avědectví, šet nejméně cenu 500 zlatýchv sobě chová.
Vůši té okolnosti vidím se nucena prohlásiti, žeťtvůřce
a ahotovitel důst. p. Ed. Neuman, jemnéod
dárcepraporuvdp.sekretářea farářevBtadenciJane
Kubna smluvenou dříre cenu 3800 al. r. č. obdržel,
větší nákladní výdaj nejméně 160 sl. ». č. pro my
šléaku a vče katolickou -za oběť přinesl, což nejen
dárce praporu, ale též celý utěšeně jící
ve výbororé schuzi dne 39. června odbývané vděčně

a bohdá i při povšechnéschůzi členské uzná.
Umělecký vkusmalířské firmy dp. E. Neumanadlužno
všeobecně odporučiti. . 1“

-Výstava včelařeko ovocašeká v Ne
ehamicích,- která dne 26., 27. a 28 září t r.

rátemJ. O.p. hraběteHarrachamělabu
následkem povodně a meárody opět

čelařeký spolek v Nechamicích.

E Třebechovie. Již vícekráte objevilyse
„Osvěta

lidu“. Poslední správa v předešlém čísle listu toho
vsbadila zde skutečnou veselost. P. pisatele snadno
lse uhodnoutijié dle toho,že na prvnímmístěsa
hlavní odnou budovu v celém městě uznal
evang reform. modlitebna sdejší, to však nechme

stranou, gusto je gasto. Avšak p. i stýská ojv městě zdejším po těch smutných po etrani
ckých, jimiž celý ch
městech jest

+

pořádána, )
odročeno.

spofočenský ivot náš v český
jest rozešrám a otráven, tak fe slašnější

měšťan bojí se vyjítí do zábavy a hostince z obavy,
aby nebyl v některém venkovském „šarnále“ na pra
nýři. Známý jest výr:k o tom i slavného našeho Vr

chlického. S díky kvitajeme p. pisateli a jeho přeteli“,že se jemuv našem „šosáckém“městěcelkem
dosti líbilo, až na ty naše židy. O tom však dala by
se napeati celá dlouhá kapitola. Naší židé jsou jako
všade jinde. sem, Cech tam, dají slatka neb j
pětku veřejně na Ústřední Matici, tajně třeba zas na
Salverein, účastní se Husových večerů, darují dříví
a pálí alsvnostní ohně na oslavu „velikého mučeníka

telnoa. Tak je to příteli dosud všude,
pisatel všakpokládá naše tak „šocácEKé“Tře

dovskému meš činily pří 7 o ake pětu varu učinily přítrá,j o
příliš velkou poklonoe. Proč p. pisatelaJeho „přítel“
meobrátil se k p. do Nechanic, kde velký prorok
a barfou vede komando, neb do Králového Dvora kde

radikelní pokrokář p. MUDr. Moravec vede hlavní

Ano.pročten pán v KrálovéHradel »Ippaar,Bingry,ten pán v s ippeny, Šingry,
Flschery, Gutby, Beumy, Weissy, Gansy, burgy

kům, které sice nevonf, ale „osvěcují“ český lidi
Ostatně páni nevědí jak otírajíce se sde oŽidy, škodí
vlastkímu tábora. Mohliť ae o tom čdčiti o
volbách zdejších v V. kurši. Byliťsdejší hlavními:

v ik šeti oocialističtía také
pozor s tím „čosáctvém“, nebol

y v páté kurii těmi „nej|radikalnějšími“sástupol,sátoovšemúádnýnem
po jich Ště tak o kůrů es vzeodls prazdnými s Hradce od volby doma,

vali soběna cestě navzájem „lak co ztoho

náměstí nemaje ©osaěsvého právazvláštní nějaké
pí m mocbatipovos státi na náměstíbes
u nídky a bylo komandovéno Urbaschem: marš volit !“aby
klady

lo třebe, poslonžíme ještě drastičtejšími pří-.
. Proto židé jeou vámmnohem bliššími politi=

ckými přáteli, neš nám spátečnickým „šosákům“ proto
jenvy to skuste umich aučte je těm Českým ma
nýrem sami! Tolik prozatím.

-B Opočna. Sjezd řemosinický v neděli
dme 4. července zde konaný mavštívenbyl asi 800

o pes] nimiš byli téš delegáti Zem. řemeselnické jednoty s Prahy. u schůse byl p. Ara.
Dvořák = Hradce Králové, místopředsedou pan Jan
Roubals Dobrušky, a zapisovatelempan V. Javůrek
s Pan Malec lavil o okre

kovů, Šapní Aokresní vodil, še odborná a okresní
pol živnostníků jistě by řemealnictvu a.Hartwich s Prahy připomenal se sem. jedno
můše sa členy přijati jen společenstva. Poslanec For
máněk s ním souhlasil. Předseda pam Dvořáček
pravil, še řemeulnictvosi již šupu salošilo. P. Průše
vyslovil seproti šapní organisaci,proto že pak kašná

KdybyvšskZamaká jedzla mataporlepovala:
y j 180.000 živ

nostníků, byla by její dobrosdání více respektována.
Pan Jedlička s Řolio a pan Prokoš s Opočnaa

Bělský k maior s ním souhlasí,pan DořkíHradce Kr., nippl s Opočnas pan stavi
Čern obhajují opět okresní organisaci a vytýkají
Zemskéjednotě,žeo vemkov60nestará.Poprudké
debatě přijat návrh páně Průšův, aby všecka polečenstva přistoupila k Zemské jednotě v Praze. e

promleví pan Malec „oobraně proti kapitalistioému velkoprůmysla.“ Paa Průša se dotek] otásky
židovské a kladi k důras na větší odborné vsdělání

u. Pan Vécliav Kačer s odporučoval
rozdělení obchodních a průmyslových komor na žívno
stenské a obchodní, na pojišťování, sařisování tržnic,

a pořádánípoučných přednášek. Dobře mu připomenalP-Hartrrich, že s takového rozdělení nemělo ře
meenictvo prospěch, že by komorní příspěvek musilo
se 3proc. tna 26proc. aa ž bytím výhodzí
ekalo. Dosud platí největší průmyslníci největší pří

ky a maloživnostnící a jejich dítky po odborném
školském vadělání toužící mohou byti více porování
nežli by se to po rozdělení díti mohlo. le 60 vy

slovil p.Hartvich pro zšíosníKoh meho myslovékomoryv HradciKrálové. Ttmbylprogram
schůsovyčerpán.

Z Police m. IN. Dne tv. m.m.konal spolek

„Vlastimil“ v Policin. E al sckůzis přednáškou. Schůri zahájil p. ČeněkVaněk. Na to pro
mluvil velmi zejímavou řeč o tisku vp. V. Šitina

s Hronora vylíš mk a rozšíření ry výčoval u čtení knihy2 isý , křesťansk
poněvadš nevěrecký ti jiš velké opousty
a škody

Z Uplece. Katolická jednota sdejšínapořádalá
v moděli dne 30. června vmístnosti kové zábavný
večírek ma oslavu jmemovin dp. Jana Dvořáka, míst
ního protektora j 3. Důstp. rotektor omluvil 60
mnobýmsaměstnáním a tížícímije starostmi, — srdce
jeho však bylo mezi námi. Jeden ze členů jednoty

l o thematě: „proč musíme býti antisemity“,
jiní členové se o část sábavnou. Před
náška byla velmi pilně a pečlivě rána, jen snad
poačkud dlouhá; zvláště ě bilo místo, kde

P řačník dovolával se hesla: „Svůj k svému.“ Amo,lo bypotřebí m más častěji o tom ti
neboť když pozorujeme, še podomní agenti židovětí
dochásejí přijetíochotnábo j vtakových domech, kam
příchásejí peníze s rakou jen a výbradně křesťanských
co ji máme o tom myslit? Neuvědomělost?
víos mesamostetnost—tady byse dala ubázati ener
gie. — V úterý 29. června pořádalokrašlovací
spolek sdejší výlet pod „Velbabu.“ Krásný der

přispěl k tomu, še nálada byla veselou, harmonie s. mezí těmi nejrůznějšími živly dokonalá. Ani
to nešlotak hladce v oné památné schůzi u „Vacků“.
Chraň nás milostivé mebe, aby rospostili tak říšskou
radu abylynovévolby, —to byto zas unás bylo
na kaši.

Z Hořmaně u Chotěboře. (Labužník)
Václav Král byl takto pouze čeledínem na faře
v Heřmaní a s Noucova u Chotěboře narozený a
do Svinmé příslašný, avěak byl rozený labužník.
Kde bylo do dobrého, neušlo jeho mlané bubě. Ačkoli

je em, snížil se přece na demokrata, k vůli tomu
dělení a braní ovšem ma — socialního. Kdyš tos ním.
pro jehonepořádnýživot pen farář uš memo vydržet,

aniš by komubylměHe ško l ví +8víny s sebou, aprotožet ením sabů, a
v Wurýra* nedávno četl, žepořádný doašek dobrého
rumu zubní revmatické bolesti okamžitě zastavuje,
tedy te s jiné láhve napil důkladně páně farářova
starého pravého jamajského ramu Jako přítel čistoty
a pořádného cestování v tom horkém aprachovém po
časí potřeboval také prachy — a proto vzal svému
spoludruhu bes jeho svolení košili a dva slaté. Okra
den kamarádsi tonedalovšemlíbit,aprotožeY,
Král emněludat, do které končiny socis nědemo
kradické 60 odebral, tedy sl. četnictvo jej stihá saty

kačem. Dva slaté a punóorina budou jiá arcit Podyale protoby semělmítipřed Václavem emk
na pozoru. Tento jest také ým milovníkem
holubů. Tak se mu jmenovitě líbili farští holubi. V,
Král je se zálibou chytal a prodával. Tato jeho li
bůstke přišla ma jevoteprve po jehoodchodu.



"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 8. července1997. 1ht

sl 0-90až6.70,šitosl. 5.16oš8.80,joěmes
-sl 4-90aš4-30.ovessh 8-—aš 8.40,presosi 0.—
000, vikveal. 5-—aš O—, hrách sl. ©,—až 000.

dečka al. 00.00až —-—jéhly zi. %.—wžš—o—, hrap al.
8-—až 21-—,bromborůsl. 230aš 240

pěeniceO——,| žito 4-80—506, ječmen| —0—0—,
ore 280—3-10, hrách 8.—0—, čočka 11-00—13-00
vikov 6-70—7 20, jáhly ©—1560, hroapy 8——12.—,

trembory 2-80—3-60, vejce (kopa) 1-10—1-80, máslo
98.———t8 tvaroh 18-14, mase borěsí 64 kr., masotelecí6 br.,masovepřové73kr.,masoskopové60kr.
sono 3-50 8—, sláma 1-50—1-40.

pp“ Vyšší "W

obchodní škola
v Hrade Drálové

sestává ze tří ročníků u přípravky.

Do L ročníku přijímají se absolventipří
vyššíobchodníškolya ti, kdožIV. třídu v n al
gymnasia odbyli, bez zkoušky přij (mací. Dobří žáci

se m Ha školy měšťanskékonají skoašku přijímací.aIL roč. přijímají se ti, kdož li
L nebPL poč. vyšší obchodní školy neb
akademie.

í žáci IL

12 předata dnímlanýchbazeše
Přihlášky

s0 uředitelství od 16. do 51.:Červencea
16. září.Třeba pPK
na obchodnou,) křestní list a nejsou-li iče sebou,
svolení otcovo ku studiu ms vyšší obchodní škole.

Zápie šáků v stadiu ma ústavě pokračujících

M s 1, příspěvek pomůcky©3Zápisné jest 5 s na
sl. školné jest v přípravce 50 si, vostatních roční
cích 80 sl. ročně.

Vyšší obchodní školy jeou ústavy úplnětytéš
jako obchodníakademie, zejména jsou i vtom j
rovny, že absolventi požívají výhody jednoroční sl

o hat zprávy ochotněodělíředitelstvíaw
obchodní školy.

Jos. Pazourek, JUDr. Fr. Ulrich,
o. ředitel. předsedakuratoria.

„Evacčte
žádati vzory běžných

Weg-KOBERCU"08
ZARET HERINK, 9

v Praze, Malá Karlova al. č. 147-1., v „Červeném domě.

Naznačoní jakosti žádoucno. Ceny tovární.

SYREČKY
olomoucké,

světoznámé, pikantní obati, kterým se žádné Jiné nwvy
rovnají, nabísím za mírných cen. Skilovou asi bedníčku
obeshující všecky draby ne skoušku, odešlu proti předem
zaslaným 1 si. 80 kr. pnětou. — Olomoucké syrečky
prodávají se v cizině jako delikatesa! Adresa: (48)V. Šindlerová Olomouo,

Ztracená al. č, 18.

JAN UHER
VHRADCI KRÁLOVÉ

na náměstí | (24)

(travera) ihned ze skladu, který se 
malézá na PražskémPřelměstí, dále
nabízíse svéhoskladu na náměstí —
Č. 18) klešťové železe, drátěnky,
veškeré kovánía nástroje, barvy,
fermeže, karbelín, cement, ku
ohyžské nádobí atd. Vše v dobré.

jakosti a v osách nejlevnějších.

Aeřnánkový dět
šdém maošství za ceny nejvyšší (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

a letní aídlo

Bělohrad

čerstvě prošenou dobréchuti
kg. za zl. 1.60, 1.70, 1.80, 1.90,

pražskou směs: kg za 2 zl.

dobré jakosti
1 kg. za sl. 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70,

1.80nabízí

KAREL FANTA, PRAHA—II.
Růžová ulice č 9.

SHP>Vlastní pražírnakávy. "W

Při odebrání 5s franko.

Závod založen r. 1846. | ZK

Od medic. autorit vřeleodporučenéřeckévíme

K Pr ánopada o MO 1láksl. 1-60on kr, vdemijonu 1litr sl. 1.65dodává

B P- PEJORUv pramu Todor 8 0, filar

: Tiadrubýdrah,míněsadky: Acbtler sea

Řecký čistý bošak ©demijemá1 Mira A. —
Nejvyššívyrnamenánízlaté modallena „me .

lékárnické Zésyikysinár.“ výstavě 1806. —drahouJpoštou.
. (Zasláno.) ,

Pan Josef Krejčík,.
umělecký závod sochařský a řesbářskýv Praze.

Dílny:Babna02. —Sklad Eliščinatř. 2%
jepavinnoučástkaza sošku „Vskří

šení vzdávám nejsrdečnějšíva“ za tak"rychléaumělecké provedeníjejí. Líbí se všeobecněa je
viděti šezávod Vášse bez příčinytěšísotak

velké oblibě.
8úctou veškerou

P. Fraut. Janák,
(110—6) kaplao.

V Žišelicích n (dl. dne 4,února 1696.

dubda dlduu
Dražba

kralohradecké
na mal. náměstí Č. d. 124vedle tělocvičny

odbývatí se bade

nEŠE

na zástavy,
s E y veee a

pozůstávající ze klenotů, hodinek, šatetva, prádla
arosličných druhů látek, které do dne 81.květasv E

1. Veškeré dodra*by zásta
mob ve čtrrtek předdrežboe árokovat
nezausiiy-li býti vyplaceny.

2. Až do dratby samévolas vyplatiti >padlé zástavy.
3. Den před dražbou a vden dralby možno

zástavy vyplatití, me však sárokovati a zastavovat;

z. o krátohradecké. '
FTYVET VV
a Beastjí i-ŘENÉksl iš,S bíl,tio jšč©lidu: =

KKC
mp- Zlaté astříbrnéklenoty | “0e

VÁCLAV ŠOLG,
Zlatník aatříbraík,

příisežnýsoudní znaleo a odhadce
v Hraáci Králové

(sv Jánské náměstí číslo TT)
ctěnému obecenstvu hojně náso

bený sklad klenotů, zlatých, stříbrnýcha
pravých ch granátových šperků,stříbrné
stolní s nového a čísského otříbra,

způ sa jakostidáleposlovébodí.osti ; o
nyabudíkyrůznýchdrahůse zárukou1—3rokůzacenylovnějšínešvšadejinde.

Folkaré zboží je úředněskovimo asmoleo.CEZ od
desa levné ceny. | (+8)

Staré skvostyse kupují avyměšují.



W Hradei Králové, v června 1897.

NÍ

| x
3-ULB PRESNÁSAONÁNNNNSSEPNE he ZPAASAŠA so 28skladěr bokypak JEDE 3626

: í | sa kr. 30 | Poppův jedině pravý
3 . 3 * : , OOGS

MTU úplnénařímalbytimekronja ole květiny | inkoust alizarinový
velmi plynný,nezměnitelně krásně

X ci," zvlóštěpro matriky a
>“ dokumenty se holící, jakoži Be

NEthracenový lnkoust, veškeré

Bůšovéstromkyod36—40| p
kr. Níské zimní šlechtěnce i k
10 aš 20 kr. Camy pelar- |

M Praze, Václavskénám.čte.doporačaje.
+,©AA9 AAZAZAZA =nárená

, cs
přikrývekoebivnich plaldů,zde teí

$2,
gonis 86—10 kr. za kus.
100 k. 3—3 zl. Macešky,'

pomněnky, sedmikrásy s“

A psací i snímací ink „bG7 narazítka,ohnivohnivébarovné6la
kousty doporučujefirma

Popp a sp. majitel J. Kuchynko
v PRAZE, sal. r. 1842, Soukenická ul, čís 8.

havele ZámeckészahradavLíb- - A Jen za 2 kr. <
Hluaroráná oenniíky sdarma a franko. A DOOOGOO korespondenčnílísteka obdržíte 10

—„ODlnévýdavypronorěsy. Aavštivony zdarma a franko
. od 60 kr. výše nabízí nejnovější cenník firmy

Biskupskáknihtiskárna A F.KLAUS,
"továrna na razítka a písmenka v Liberol.

| Pezeri | Novinka! Svůjksvému! jn) Praktické, levné a nejtrvanlivější
NáklademA. E TÁŠČKA KautaiHore m——— jsoukorkovévoskované

vyšly hedebainy slalou medailií a diplomem. “ KOBERCE
pro dětské hlasy UMĚ Polsobuvyrábímekonímve. Vnejlepší jakostimáJediněna skladě

133| s průvodemvarhan ku měl sv.: ZUBY přemněBolízo3 emOPedojící v J. ŠPALEK
. De set vlešek ku mši sy. (Pro děti 8— olo. Druhá řada vložek. (Pro děti 10—14leté.)Ro

. Stabet mater. Litenie. Otče náša.vší řada mší (3 mše, ofartorium, Te Done).

Cena jednotlivého 1 zl.
PND*Wšezpěvné a velmiúělnné ! "M

nejnovější soustavy, práce solidní,

Vyznamenán nA výstavách: V Jaroměři stří
braou, v Dobrašce zlatou, v Praze státní

bronzovou medalií,v Hradci Královévýzů |
Holá nee

medailí «korravu.

A

Nejnižšíceny!

boletých skušeností, ru
če za nejlepěíobelaku a
nidlí ceDy neš všude

Jinde. 88
Ctěné přízni obecenstva
poroučí se v úctě plné

zubní teobnik

jo0y1djupicg|OB

py založena r. 1874. 4

v Hradoi Králové. (23)

Sensační v vynález
e. k. výbradné privilegium

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných s dobré kůže
a s vložkami ku prosycování zhotovených střevíců

proti pocení =nohou uchrání každého od nepříjemného pěcení nohoa, ale též i od

Čeněk Buben, k o potřeby bolestnýchoznobenin
v BrodciKrálové | u fotografování a kuřích ok. kty jakož i návod bnímeok Zo oné em

Josef Hanzlik,



MMAL,

"male ostelů
při trvanlivé malířaké technice.

Provádím malby od jednoduchého aš do
uměleckého spracování, restauraji staré maby
nástěnné,jakož i olejomalbyna plátněa ma
luji obrazy nové. (s)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rospočty předločí.OPICE

- Zvěrolékař
Ludvík Hamáček v Hradci Králové,
bydlínaVelkémnáměstíč. d. 166.u chrámu

sy. Ducha. - 126

OTTO

„JEJEJEKKKCKDKCCCCA

vNáchodě.
Ů Tate na základěustamovenícísařakéhona

řízení ze dme 97. června 1860 autor obchod.

škola jest ústavemposkytujícím odborného vadělání ve vědách obchodních těm p. studujícím,
kteří chtí státi se administrativními úře

f v závodech obchodních nebo průmyslových.

Do ústavupřjí jí se absoloventi ITI tř.nereálky oly měšťanské,jakoš i

n macínchačepřijatrokášízpůsobilost,
é posluchačep mohli.Mi

mořádníposluchači se rovněžRim mají.

školnírok čne 18.zářít r. Zápiskená00 16.do-3 encea od1. do 18.
sáří t r.

Blížších správ ochotně podá 116

Řnídlniý
libovolných vzorů pe 20 kr.

Pivní láhve
s patentní uzávěrkou

Jakož i ostatní sklenóné a
porcellánové nádobí pro ho
atiace a domácnost v obrov

ském výběru sa ceny tovární nabízí | 25

K V. Skuherský,
výroba a oklad nábytku v Hradci Kralové.

ka p .
= E =
ksy
bj fata, POZÍROOVAČ

J. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporečajeseP.T.kněžstvuapatro
nátním úřadům

vale a levně.
(13)

úřadůms ct. obecenstvujak

ku zařizovánímeč i obnovevání starých oltářů, kasatelev,

soch,křížů atd. vše vnejlepšímprovedenísa ceny mírné.

Be Vícsropochvalnýchvysvědčenípo ruce. <.

PSTRUHY
r fádně upravené vysnamenívají se výbornou
chutí a veleválanou pochoutkou kašdé oslavnostzí bostině, vodních2 P aničkáchna

kou (91)

Em. Wotruba wSušici.
M h

do potřebuje
vVobu

proměsta,obceasoukromédomy.

všsbo druhu naruční, parní, vodalaŠentourovýpohyb.

ně a kjeooty
o oo »Školy,nemocniceasoukromédomy, sejnov jšího systému, které nesapáchají —

Wydrauštcké trkače,
kterédo libovolné výškya vzdálenostisemočinaěvodu

vystřikují.
Dumodlnné napáječky *

ilované neb z k
P Kolední nápadnějemení hrané,

na hnojůvku
patent. a nejosvědčenější, která nezemrzají.

"Wétrné
bouřivzdornéPet apo- železa.

Teplovzdušné motory

pro vily, cihelny, velká pospodářství a zahradys

JAROMÍR G
hydrotechnický, stavební a instalační detev 

v Litoměřicích.

Znaleczo0radu, rozpočty a cenafky na požádáníL
Vyhláška.

vedenamohlab rekoatrakceopravaae okena t d.j krova
na děkanskémkostele

v Hořicích,
vypisuje se tímto u patronátního úřadu veřejné
ořertní Hzení, ku kterému pouze zachovalý a
oprávněný živnostník připuštěn bude.

Oferty 60 kr. kolkované a vadiem 590 zl,
na hotovosti aneb v effektech populární jistoty
poskytujících opatřené, přijímají se dne 11. čer
vence 1897 od 10 do 12 hodin dopoledne.

V bližší podmínky a rospočet lz3 nahléd
nosti v kanceláři podepsaného patronátního úřadu

vok úředních.
E nÁva lesů a velkostatku jakotní úřad v Hořicich,29.Senra T

Foton
ý zdaleko a hlubsko položených pramenůa studní, [Z

Řesrové studny.
| Semočinná napajedla.

Lázně, koupelny, klosety, !
| UD odborné« nejlevněji6e zárukouzaFisuje již

) A. Rainberga,
M první konces. závod pro stavbu plymo- a vodovodu

-v Pardubicích. 0.8)
Bozpočtya oanníkyzdarmaa franko.

hh dh hh dos m4.,

K|TÍ
(25)©wHradci Králové

Svatojánské náměstí čislo 87.
k|Skladytabulovéhoa dutéhoakla,porcelá

nových zrcadel, obrazů a petrol. lamy.

Joaěna Dřížnéchhlíže Vomě rásnédruhy ji

kamenné dlažby
nejlepší jakosti jako:

římoové, náspové, kanálové jalož |
sohodů a lávok.

- Po í Ise obdržeti plotny rozměrů Jibo
volných, buďsekané neb nesekané.

Bližších sprér lze ijakož | objed úvky
činiti buď u lesní iaepekoo + Týništi, sebna
mlsté samém. 117

Lesníinspekcev Týništin. (rl,

Návěští. —
-© Níže depsaný dovoleje AEvelest o'e

oenstvu Hradce Králové a okolí vetivě osná
máltí soustávající tu, snámý

závod klempířský
pozemřelémp.ŠtěpánuPaulovi

| ve své vlastaictví převzal.
Pro e rovněž sa přízeň, jakéž s0 svěč

dělý majitel závodu tohoto těti!, ujišleje ní
Šepsaný, še hlavní ouchou bude vědy, solidní
precí, přesným a rychlým vyřísením téše,
jakož i nejmírnějšími osnemí, důvěry volect —
póénů sábmevíků ci zfokati.

Dlosholetá prakte ce pomosníka i co
dilovedoncího v menších | největších sávo
dosh ta- i olzosemeka, činí jej sto, veškerým
pošadavkům v odbor"klevpířský a instello
térský nálebejícím,od nejprecnějtích objektů
okreených. stavebních prací klempířských a
inetallatérských, ež po nojjednuší předměty
denní potřeby, řádně vyhověti.

Nabízeje tudíž veloot. obecenstva alu
Bob ových saemoná se v plné cotě "181

ANTONÍMVAT,
klempířa installatér v rade! Krél.

-IMdiniMM„AMAOUÉÉŮŽUťr"

>M--„MmAAdAMAMAA [AkhJ--o]a]=|a=]M]ACM OU OÚ... OA O AŮOU A „A A.



Číslo 125. í | Vžradei Králové, dne 16. července 1897. Ročník III.

Čechové, Ja tolíciI
MyšlenkaVéhna. vlast volá povinnost káže. 3 S “ “s a

enka se tečnější nepřinese ovoce, zůstamo-l mojákéno | Jednotlivee, nepronikne-li mnohých. Prote i pasitel náš rozesýlajeapoštoly řekl: „Go v ucho slyšíte, hlásejte a střechách“ Mat. 10, 27. Čímnábyli také odpůrcové naší sv. víry půdy tak rozsáhlé, než právě
tim, že užili všech prostředků, aby své zásady pokud možno nejvíce rozšířili, že pořádali a pořádají schůze, na nichž živé slovo tak mocně pů
sobí, že až uchvacuje? Avšak nevzpomínejmejen nepřátel. V milé a vděčné paměti jsou katolické sjezdy v Brně, v Příbrami, v Táboře;

nechťP ro následujetakéHradec. krovilakreo potřebí. Pozarujme vlast svou, jejíš půduposvětilystopy velikých apoštolů Cyrillaa Methoděje,kterou skropi v
mučenická vévody sv. Václava; pozorujme bBárod. svůj,kerý byl velikým, ale který talké trpce zakusil, jak bolno a hrozno jest žíti v roz
dvojení! A zdaž také nyní mnozí bratří naši nepohrdají právě tím, 00 nás jedině oblažiti a ajednotiti může, zdaž nevystupují i nyní mnozí proti
sobě hůře než nepřátelé a cizinci? Jak upěnlivě t volá vlast užiti všech prostředků, které vedou k tomu, by se naplnila slova Kin
stova: „Aby všichni jedno byli“. Jam 17, 21.
- Vímeaice, že sami stojímepevně,že se Úřžímeté víry apravdy, která nás jediněosvobóditimůže; avšak povinnosť křesťanská
velí, abychom so nestarali jen o sebe, nýbrž abychom jsouce sami pevni a dokazujíce neohroženěvíru svou skutky, k dobrému nabádalia
před slým varovali také jiných. Zdaž nemá častěji krváceti srdce naše, když vidíme, še bratři naši vrhají se nerozvážněv záhubu?

Těmitomyšlenkamivedenijsoucemínímes pomocíBožípořádatifil“ w radoš Králové diecbsní ajezd katolíků Bve dnech 22., 23. a 24 arpna 1897, a to u příležitosti posvěcení diecóésníhospolkového domu „Adalbertiná“ a vjubilejním roce mučenické smrti
prvého biskupa Čecha sv. Vojtěcha. | .

779.0 sjěnántomto mámepoznati neblahé a povážlivé zjovy a směry v-našem milém národě,jejich příčiny a dobréproti
nim prostředky. Poněvadě pak nářek jest ve všech vrut budeme uvašovati ©všem, co jest potřebíbuď napraviti nebo posilniti a utvrditi.

© Promiuvíme tu o tisku, této velmoci světové, o škole, této naší budoucnosti, o zbědovaném stavu našeho rolnictva,
temtosákladu veškerého blahobytu,o obchodu a průmyslu, pramenu bohatství všech nároďů, o řemesle a o poměrech našeho živnostnictva,
o našich dějinách, učiteli života, nepominememičením ani Kivota společenského vůbec; a jako praví a věrní katolíci ukážeme, že

pověr pravdiva byla, jsou a budou slova Kristova: „Pravda osvobodívás“. Jan 8, 32. Při řečech našich nebudou zaznívati slova
úzatolská, nebudou napadáni naši ndpůro — vždyť stanovisko naše! jako církve katolické vůbec není výbojné ale obranné —řečníci většinou nekněží promluvíz bloubisrdcí svýcha ukáší, jak 'důležitoano nevyhnutelnojest křesťanstvípraktické t. j.

dě, míli Hasbro rlbeo, proto i našemu národubyti dobře,musí jej všude a ve všem pronškati ta meměm,kterou nám přinesl náš Spasital,Kristus, pravý í í
Proto, káo s námáotojněomýšliš ©bomuzáloší opravázne blobu národa, zavítoj na tumiosjenů do HradevKrálové.
Nechť se nikdo nevyrmalouvá,že na takových sjezdech vydávají vzletné resoluce, které se pouze ukládají; Jest pravda, že se uklá

dají do stolů, ale ukládají se také do ardoí, kterých potěšují, povzbuzují, posilňují a tak ovoce nesou.
Mimo to žijeme v době, kde všecky stavy a názory hlásí se veřejně ku svým právům; proč bychom tedy veřejnýmsjezdem neukázal

(také my, še jame katolíci, že se za svou víru nestydíme, ano že ji jsme ochotni před světem hájiti?!
Budiž tedy heslem naším: Ku benel úo Bradse! Nebudeme toho litokati. Poznáme se, poučíme se, potěšíme se a posilníme se

o ralo ušitečné práci.JEnéci pilná,vůli usilovné nebe dávárádo svého dojít cíle. Chuti aodvahy k práci nechť nám dodávají slovanóhachvalozpěvu:VTebeji odine,nebadůzahonbemi-m | am auáal, Pp: né
V Hradci Králové, v měsíci červenci 1807. |
Kard Ademec, vyrabitel věžních hodin v Čáslavi; Jesgf Ardkisě,purkmistr v Dobrušce; František Josef Aníšes Auwerspergu; Jan Bartoli,

starosta v Lípě; Th. Dr. Ferdinand a a oě theologie v Hradci Králové; VáclavBser. biskupský vikář a děkan v Litomyšli; EmmanuelBláha, měšťan v Poděbradech; Alois maj. velkostatku Klokočova; Jee. Broš, farář v Železnici; JUDr. Vác. Bruna, zem. advokát v Kutné
Hoře; Frantisek Breák, starosta v Židovicích;Michal hrabě Bubna s Lóhio; Josef Burda, starosta v Opatovicích n.L.; JUDr. WdelavBureš, zemský
advokát, náměstek purkmistra v Chrudimi; Josef Burger, tit. ředitel obecné školy ve Vys. Mýtě; Ferdinand Bursák, opat v Želivě; František

Buve; továrník ve Vys. Veselí; Jen Coufal, c k. professor v Arnokn Vádav (8 c. k. professor realné školy v Hradci Králové; JUDr.
Fyant. Čapek, zemský advokát v Jičíně, Jen Čep-k, c. k. notář v Čáslavi;V. městský radní v Pardubicích; Jaros. Černení továrníka městský rada v ci Král; František Číšek,starosta vSekeřicích;. Josef Útortečka, rolník v Dobřanech, za katolíky v Dobřánech, Antonín

jbych, stavitel v . Pečkách; Amlonímdarom Dobřemskýz Dobřenic; Th. Dr. Gustav l, -professor theologie (v Hradci Králové; F.

j, starosta města Jičína; Leopold Dostal, továrník v- Poděbradech; Ansonín Dvoř vikariatní sekretář a děkan v Nebovidech; JUDr.jšek Dvořák, zemský advokát v Náchodě; Josef Erlebach, starosta v Benecku; VojtěchEzb, c. k. rada zem. soudu v Jičíně; Edm. Eyring,
ředitel velkostatku Žambarka; JUDr. Jam Figar, zem. advokát vChrudimi; Štěpán Fiseher, c.k. rada zemského soudu v Chrudimi; JUDr. Štěpán

pát, zemský advokát v Hradci Králové; V Fišera, říšský poslanec a majitel velkostatku Malý -Barchov; Adam Fleischmann, ředitelč. k.gymnasia v Jičíně; Josaf Folta, děkan v Čáslavi;JUDr. Antonín Formánek, zem. advokát v Pardubicích; Fr. Forst, starosta a obchodník
v Robousích; Bernard Frenci, c. k. okr. hejtman v Něm. Brodě; Jam Freygang, vrchní lesmistr v Libáni u Nasavrk; VilémFritsche, ředitel cukro
varu v Poděbradech; Th. Dr. Alois Frýdek, apoštolský protonotář, kapitolní děkan a generální vikář v Hradci Král.; Fr. Groh, mistr bednářský
v Jičíně; Bohumil Hakl, pap. komoří, bisk. vikář v Hořicích; Antonín Hamans, lesmistr v Týništi; Jam hrabě Harrach, c. a k. skutečný tajný rada;
Váciso Hetis, ředitel c. k. reálky v Jičíně, JUDr. Karel Havelka, zem. advokát v Chrudimi, František Havránek, starosta v Jesničanech; Jindřich
Havrénka, ředitel hospodářské školy v Jičíně; Jan Hejímánek, b. vikář a farář v Německé Bělé; Josef Hernych, ředitel továrny ve Vamberku;
Franiiick j, c.k. okr. školn. inspektor v Jičíně; Boh.Hnmék,starosta ve Branné; K. Holub, správce cůkrovaru v Moravanech; W. Horák,
starosta ve Zlunicích;Ferď. Horálek, správce velkostatku v Bílé Třemešné; Jan Hrmětř, člen okr. výboru Novopackého, rolník v Újezdě Svatoján
ském; František Chaloupka, c. k. notář a starosta v Humpolci; Jan Charvát, starosta v Rašovicích; Fran. Cehejnovský,farář v Sedražicích;
Fyantišek Chmelař, majitel realit v Kuklenách; Vojtěch Chvalovský, měšťan v Poděbradech; Karel Janda, knížecí duchovní v Poděbradech; F.
Jemeček, rolník a první radní v Javornici; Framg. Jeřábek, autorisovaný stavitel v Chrudimi; Josef Ješek, president c. k. krajského soudu
v Jičíně; Fyančišek Jiránek, starosta v Lukové; Václav Kabeláč, starosta města a okresu Něm. Brod; Jos. Kánský, starosta v Petrovicich, Am.

o. k. rada zem. soudu v Hradci Králové; František Kesmer, sekretář bisk. konsistoře v Hradci Králové, Bedřich Karel hrabě Kinský, C.
a k. skut. tajný rada; Jan Klečku,městský radní v Pardubicích; VincencKleprlík, biskupský vikář a děkanv Rychnově; Josef Klugar, starosta
města Dvora Králové n. Labem; Václav Kníšek, starosta v Chroustově; František Kopecký, chalupník, jménem katolíků z farnosti Licibořické;
Kard Kopecký, c. k. professor ja v Ryohnově; Fil Dr. Tomáš Kouřil, biskupský notář a c. k. prof. gymnasia v Rychnově; Josef Krátký,

v Moravanech; Vincence iKrátký,farář v Lovčicích; Josef Krubner, správce velkostatku Hořice, rytíř ř.Františka Josefa [.; Med. et Chir. Dr.
Vácisv Kryšpín, praktický lékař v Poděbradech; Václav Křepínský, lékárník v Kutné Hoře; Joa Kuwdáf,starosta v Hor. Štěpanicích; Jan Kul,

. sekretář a farář ve Studenci; TA. Kugěs, knížecí kontrolor v Poděbradech; Josef Kyměl, starosta v Dolních Štěpanicích; Franfišek Lepař, č.
1 mdaa feditel gymnasia v. v. v Jičíně; Hymek , majitel realit, člen městského zastuptelstva v Hradci Králové; Antonís

Ledeviis, náměstek okr. starosty, mlynář a starosta v Sádku u Poličky Jan Matoušek, děkan ve Vys. Mýtě.
kožešnít v Jaroměři; Jan Michálek, starosta v Provozi; Vádav hospodář. pojezdný J. O. hraběte z Harrachů v Bohárně;

obec. zastupitelstva v Pardubicích; Th. Dr. Josef tá prof. theofogie v Hradci Králové; Matěj Musil, kanovník a měst. děkahové; Frení. Nečesamý,starosta, za katolíky v Ostřetíně; jšek Nevole. starosta a předseda hospofířškého spolku v Malči; Jexf
ký radní vDobrušce; Karel! Ervíh, hrabě Noskts-Rienek, c. a k. komoří; Josef Novák, c. k. školní inspektor v Jičíně; Adolf Novotný,

v Týništi; o va, starosta v Pusté Kamenici, Daniel P městský důchodní v Humpolci; Josef Pavlas, rolník v Třebenicích;
r : MUDr.Arnošt Pekař, obvodní lékař v ilově; JUDE Matdj Petřík, zem advokát v Poděbradech; Josef Eilnáde

vodu a měst. rada v Hradci Kr.; Jam Podhajský, školní dohlížitel ve Vys. Mýtě; Karel Podivim, hospod. ředitel a patronátnísi; Fromlišek Pojmon, čest. děkán v Polné; Fngelberth Pospíšil, měšťan a obchodník v Labská Týnici;Josef Prášil, starosté
h Malých; Fromtišek Pour,vicerektor Iměřského semináře v Hradci Králové; Jmamiel Prokop, autorisovaný geometr v Jičíně; JUDr.

soudní adju v Hořicích; Jeee/ Prwělíč, obecní výbor v Týništi; Fvonfišek Pulpám, rolník v Moravanech; Cseslav Ratský
nic; Fyanfišek ředitel Boromaea v Hradci Král.; Jem Rešný, c. k. vrohní; berní inspektor vJičíně; Amf. Rsadg,©.K. rada

bm. a slát. zást. V i Kr; MUDr. Rud. Roubal, praktický lékař ve:Vamberku;| JUDr. A. Remi, zem. advokát cích; Jul.

a měst.radní v Hradci Král.; Dr. Can. FčnoonoFlyld rot theologie w Hradci Králové; JUDr. Jan zem. advokát v Hradci; a starosta spol. stavebníob živnostníků v dimi; Fy. Jěímský, nájemce dvora Semtína u Rosic;Fw. Sajferí,zem.
velkostatku Bělá u Něm. Brodu; Jos. Sohleydr,statkář v Dražkovicích; Jos. S , statkář ve Stěšerách; Censli f c.k

+ "5 poštmistrv Žamberku;Asf.Schreiber;bisk.vikářa farář veSlátiňanech:. =
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Kerd
vikář a farář v
a měst. rada v Hradci Králové; Alots
prof. theologie v Hradci Králové; Jan

u Kostelce nad Orlicí; Josef

Josef
Brodě; dd.

děkan v Pardubicích; Anf. majitel domu
Králové; Th. Dr. Jan , čest.kanovník

“ Strádal, hostins
rektor

rolník ve Vrbici

Sfastný, starosta v Bučovsi;
š. gymnasia v Německém

fessor theo

a starostav Al
školy na odpoč. v Chrudimi;

Václavpdzáěsoudu v Pardubicích; Vilém

v Kutné Hoře.

Nové daně.
Nová berní oprava se dne 25. října 1896

č. 290 říš. zákona nabude sice platnosti teprve
dnem 1. ledna 1898., avšak předpisy, týkající se

Je provedení latí již od 1. července tohoto roku.Kašdý všeobecné daní vý ž podro

podatěprohlášené « obelmonieckpro vyměřenídaněpro o pro v
roshodných. Úřední lísty uveřejnily další podrob
mosti o tom, jak teto prohlášení číli přihlášku k
dani výdělkové jest sepeati. -Potřebné tiskopisy i

i tištěnými porodydostatilze Dejtmansn a
nepoktora při c. k.okresním hejtmanství, u ber

ních a ašdý poj úřadů. dše ní tody při mKaždý poplatník může ai tedy přihlášku

p a u příslušnéhoberního úřadu podatíby však sám přihlášku sepsati nemohl, může
se přihlásiti ústně ©c. k. berního inspektora,
lati-li dosavádní daně výdělkové nejméně 10 zl.

75 kr., aneb u c. k. berního úřadu, platí-li menší
sasbu dané výdělkové než 15 sl. 76 kr.

Podniky akciové, záložny atd., k veřejnému
účtování povinné nepodléhají všeobecné dani vý
dělkové, nýbrž daní výdělkové dle hlavy II. zá
konazedne25. října189jč.220f. z.,pročež

Naproti tomu týká se však vyhláška dle Čí.
2. lit. c) nařízení prováděcího ze dne 28. ledna
18697 ř. z. č. 35. též apisovatelů, výtvarných a
svobodných umělců, lékatů, zvěrolékařů porodních
bab, dále c. k. poštmistrů, tabákových trafikantů,
Joterních sběratelů, soukromých učitelů, nájemců
dvorů neb pozemků atd., jiš všichni všeobecné
dani výdělkové podléhají a proto přihlášku podati
jsou povinní. ,

Snadaější pochopení nového zákona o nových

nání tohoto zákona 8 dosavadními zákony, zejmé
na e císařskými -pa ze dae 31. prosince 1813
(o dani výdělkové) a 29. říjma 1849 (o daní z
příjmů), pak se zákony, právo ke srážce (Steuer
abzug) stanovícími.

A) Klavníbodyzamění (o starýchzáhonů.
1. Císařský patent ze dne 31. prosiece 1812

podrobaje dani výdělkové průmyal, obchod, jedna
telství obchodní, menší řemeslné živnosti, soukromé
vyučování a vůbec konání různých alužeb osobních

A rokacte notářství, speditéretví), a veškery tyto
i výdělkovépodrobené živaosti r patentemze doe 29. října 1849 zařadémy doÍ. třídy daně

z příjmů. —
2.DotétoLtřídy patřídáleaždo konce

prosince 1807 hornictví, nájem dvorů a pozemků
vůbec, nájem rybolovu a dále

3. pronájem žívností. (Pachtovné z mu
živností pohbléhádle nového zákona 8, dani s

důchodů). L -—

Do IL třídy daně s příjmů vřaděny byly
(pokudvýši 600sl atř.popřípadě690 zl. r. m,
přesahovaly):

a)stálé platyvšech úředníkůa sřízencůstát
ních i svukromých; .

5) stálé požitky z ústavů zmopatřovacích a s

) čiré oj lékařů,ranbojičů,zvěrolékařů,c ' i
bebiček. , trafikantů a skladníků
tabáků, prodavačtkolků, poštovních známek,
aměnečných blanketů, nákladaích listů a ji
nych cenných známek, loterních sběratelů,

výtvarných umělců, hudebních
ahladstelů, nájemců mýt s vmí dasě,

štžrká,dachorníchsgdodavatelů veů
tolových důchodů) atd. správol (00

nL
TříděIILdosavadnídaněz příjmů

bosečně příjmy bes práce a námahy docílené,

volal | Jičé 8 ohmotálůnechámAe doži.v 1 a kapitál pochásej ,
kud vyjmonovaay nojevu vodstavelIL li. 3) U

starosta v-Mlíkosrbech; J. Vávra, m

pokud úroky a požitky tyto podrobeny nebylprávuke srážce 5“, a kteréžtoprávedra.
telům pozemků a domů jakož i vlastníkům obchod
ních a živnostenských podniků bylo vropůjčeno

platech, ješ povibni jsou sapravovati jakožto
nebo jiné dávky roční z dluhů váznoncích

ma jejich realitách živoostech.

B. Klavníbody sdanění dle novéhozákona.
1. Nový zákon podrobuje všeobecnédani vý

dělkové,kteráš vsobě sahrnuje dosavádnédaň vý
dělkovou1 příjmovousealevowprůměrnou20%,
mimopoplatníkyv odstavciA)Lpodčís.1. a2.
uvedené též osoby v odstavcí A) II. poč lit c)
vyjmenované a to bes k tomu, mnohbo-lí

živnosti (tedy 1 bude-li tento:
630 při kteréžto

s příjmů osvobozeni byli.)
pro kteří

koed pal příjmuIL třídys důchodůových, avšak všeobecné daně vý ve smy:

funkce církevní, sa něž jim hotovýpoplatek plyme,
dle sásad církevních kem výdělkovým, amš
saměstnáním ma sisk. (Osobní dani z příjmů budou
dachovní ovšem podléhati.)

2. Pachtovné z pronájmu živností (A J. 3),
s ústavů vacích a z pojišťoven

AII. b) a veškerédůchodypod AIII. rozve
a dosavadnídaaí III třídy jíel, po

drobeny jsou dani z důchodů, při čemž dlužno
vytknouti, Se právo aráéškovéjest novým zákonem

3. Platy úřednické (A II a), pak
duchovních (A IL c) jen osobní
přijmové, a dosabují li platy ty výše 3200 zl.,
podrobeni jsou úředníci vedle osobaí daně příj
mové také dani ze slažného vyššího.

Tyto dva druhy daně (osobní daň

příjmová a daů ze služného vyššíbo) nebyly dogapímn mu přímých daní v Rakouaku známy.)
4. Nejdůležitějším bodem nového zákona jeví

ao sráškové nejen vzhledem k dani z dů
chodů (B 3.), nýorž vzhledem k osobní dani přij
mové, u kteréž úroky paasivní, dosud pří vym
ření daně příjmové z režie vylučované, dle no
vého zákona tvoří vydaj k odpvučítání od krabých
příjmů způsobilý.

5. Dáleje tu osobnídaň příjmová.
Právosráškovéjakřečenoje zrušeno.Ztohoto

srašení práva sráškového vyplývá, že veškeré
úroky bypotekární, z vkladů a úspor ze spořitelen
a z jinych ústavů peněžních pak od živnostníků
a obchodníků přijaté a v III. třídě daně přijmové
dosud osvobozené dle mového zákona zásadně
vesměs daní z důchodů podléhají a jemtenkrát

větdaně Poaobodůpodřobonéaa saze njnmy s důchodů Samy0
ani ve spojení 8 jejich jiným příjmem 600 ul.
ročně nepřevyšují ($ 120 odst. 7, mov. zák.). Po
savadnípraxebyla jakznámo,že vdlahopisech
obcí a soukromníků atd. stálo obyčejně: „Ey
teční banka (spořitelna) neponese nižádsých výloh
zápůjčkou vzniklých a zavazuje se tedy obec (neb
někdo jiný), že všecky kolky k úpisa
dlužnímu... pakveškeré n zůstávajícía

padpneněsnadjel. nejkna tedy i psee istinyvní vypadající, zejména ovoč
daň z úroků, z ní sama sob bance
(spořitelně) nahradí“

(Pokeěsvání.) 

Všgobocné:i- propoplatníka,
Novézákonyberní značí vrat vshlo

dom k dosavadním. Přímé daně v

výdělkováa příjmové.

jennepřímo,tim totižžepoplatkům pe

yt or —"čl danipozemkovéaš 16%,danidomovníaž12"/,*,.Dáleruší
snad bezvýznamné právo sadlaženéreality

c. k professor realné školy v Hradci Králové;
v Kopidlně; JUDr. Fyautišek Vavřínek, zemský

starosta v Drahořazi
, Tada c. k. zemského

, mlynář

+

ku otrhování daně mové z

hypotečaímuVáeneli“konečněita k Sorelk:koa vyzdvihaje dosavadsí — pro fky zadlu
šených činžovních domů velice důlešitý předpis,obsašenýv $7. sákonao danídomovnízroku
1883, dle něhož při domech od činžovní dané
osvobsebých za účelem v tákladu pro
daň pětiproceatní lae od bru se člažov
ního odečístitak zvané passivní úroky, t j. úroky

jiaosé držitelem doma hypotečním věřitelům.
oto posavadní právopozbodo dnem L. ledna 1898platnosti. Ujma tato budečástečně arcí

toa okolnosti,še slevou 10—12Y,procestaí zmenší
dobu, co ještě potrvá osvobození od daně

.
člešovnk podklad ku vyměřenípřirážek zemských

a jiných samosprávných. |
Moohemblubší jsou novéberní opravy

k daai výdělkové a příjmové. Obě tyto daně se
sreší a na místo nich savedeny budou čtyři daně

nA kvě Hru všeobecnádaňVYebejněúčkají(akení >vá pro iky v í (ak
ciové společnosti, zpoločanatra atd.), ©) daň 60
chodková (rentorá) a d) osobví da důchodová,
spojenáse zvláštnídaní na vyšší kategoriesluž
ného veřejných či soukromých úfedaiků. —

Při provádění dělati bude arcit největší ob
tiše všeobecná daň výdělková. “

Od 1. ledna 1898,dále vroce 1800
řes jest obmos této daně samou 17,799 M
Poplatníků všeobecné dami podléhajících bude v.
Oislajtanti azi 730.000, z čehož připadnena Čecby
asi 310.000, na Moravu asi 80. a na Shssko
así 16.000 poplatníků. Všickni tito po ci ros
dělí 60 azi mě150berníchspoločasst!a proka,
ždou z nich vypočte se subkoatingent (sama na
tento jeden druh poplatníků vypadající) Zvláštní
berní komise, jich$ ictvo a polovici členů
ustanoví finanéní ministr a polovici zvolí ei po

platníci sami. ustanoví, kolík má každý ss nazákladě prohlášení v příčině všeobecné vý
dělkové.

Podrobnějise zminímeo těchto věcech příště.
Prvním krokem, který každý poplatafk vše

obecné dani výdělkové podlehbajícímá učiniti, jest
vyplnění blanketu, ob (cího tak zvané „Pro
hlášení pro vyměření všeobecné daně
výdělkové“ (Erklžruag zur Bemessung der

meinon Erwerbsteuer). Prohlášemí toto se musí

do 1.orpnat. at ejidpe,kdyšpod =robsí poplatníci nejlépe, podají při
hlášku n berního úřada ústně. Mají-li do města
daleko, učiní tak písemač buď nami, neb .
pictvím osoby k tomu zmocněné.Plnelet) manšel

moto zastupovati soběprávaou manšelku bez plsé
Při vyplňování „prohlášení“ má každý po

platník býtiai vědom, k jakémuúčelu má být
udajů poplatn'koemdo formuláře zanesev
užito. Dleúmyslu zákona mé býti přihláškou po
skytnata bersí komissí možnost, aby si na základě
skutkových okolností v přihlášce uvedených utvo
řila úsudeko střední výnosnosti dotyčného

dani dhajícího zaměstnání. Přihláška tedy ne
má o vati přiznání nějakého určitého, cifrom

vyjádřeného Komise semí povolána vyše
třovati, moohbo-lí ten či omen podnik skutečně vy
náší, nýbrž její úloboubade, učiniti si všeobecný

podajka ku poskytování
průměrného výzosa, tento



E
15shi Ť8
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sE“ční4E;
krsí
iihij; Ě
beobecné svědecképorinnosul vyňaty jeou

Apoplan m ve svazku příbu
zauklm(sle, 8 te řáda,tedynapř.ro.); vedle tobo nařizuje
sákoa,a“ bez svolenípoplatníkova osoba, ješ u

jest, neb byla zaměstnána, kpodávání správ
se věcech berních použita byti nesmí

Bere- se svědek k „výpověd do přísaby, stane se tak u okresního jemuž berní

krain sdělí „,které bernímu svědkovi mají
ppředloženy, ma Ů okresní soud, sdělav o přísežch odpovědech protokol, zašle je bermaíkomisi.

isežné výpovědi mají však komise jen ve zvlášt
sích případech žádati, neboť výpovědí jiných svěd
ků a eba ték znalců odborných a delegátů —
kteří se přesvěděli o pravém stavu v závodě sa
mém, nutí baz toho atníky, aby tito více

méně přesné přiznání učinili. Komisi, spalcům a de

legátům může poplatník nabídnonti Případný pprotidůkas svými obchodními knihami svolení

poplplatníka nesmí do jeho obchodních,kníh žádnýerDí orgán nahlédnoati.
Učiní-li poplatník nesprávné udajev úmyslu,

aby se vyhaul vyššímu vyměření daně, může býti
trestán dle $$. 239. a 241. peněžitou pokutou
činící dvoj- až devateronásobný obnos toho, o Co
daň zkrácena byla. nebo zkrácena býti mohla.
Neměl-lipoplataík tohoto zlého úmyslu, může býti
pokutován sž 50 zlatými.

Celkový úmysl zákonodárce při léto opravě
Jest, aby všeobecná daň výdělková byla rovno
měrněji rozdělena. Stát chce ovšem také více vy
těšit většímzdaněnímlidi, kteří se dosud placení
většímu vyhýbali.

ad poblášní pm ni
vy poll jm ma

Předevšímroklášoní pro vým
brik lášoní

růzobomaa oh zroblášoní pre
Mehta jes 23. Předevšímjsou =L Údaje všeobecné:

pva

EEse

pr (otásek)

bného nemají ne pd.
„ spisovatelé, pachtýři statků a drorů«atd.) vy

plní rabrika onu čarou.

Gaurennk Hionostů nneb saměstnání.se tedyna př.: pekařství, řeznictví, lékař

ství spisoratelatví bostinství, hokynářství, drobnýj mléka s vlastního statku, obchod obilím, mly
nářství atd. S otázkou 6. soavisí otázka 20., kde dlepotřebysenapíšeudajpodrobnější.

7. Stanoviště meb místo provosovací, jakoš i

provosovárnytéšo hionostivtéměsobrazu ukládacím

(ohres, ulice, kromě provosováremopoená: jevumémookres ukládací pov:vosovárnytéhožpodniku;klerá| 3 z jee
Zásadounovéhosákonajest, še mapříště kašdá

se stejnorodých Drovozováren, ať hlavní či vedlejší,

lášť musíbý.- že -JiJel paJedipa pě. hlavní p nizvlášť m i e- a podalkve Vídmia jeho filialky v Rkvé Hradci
dubicích,Kolín tedy. od soveškeráa s nik

Ba ©přá ve Vídnia města, kde byly filialky, při
opřirážky. Teď bude platit kaddá provozovárna

daň zvláštní.Pak-livz áe obcimáka Drahý me

i
. zapíšou se tedyvšechny provo
u, kterése nalésají vtéměo

pb
provosovacícha

Mich nebo šinšovní hodnota
apř. Allitnost provozovecskládá oo mí
v doměŠvlastním (cizím), jichž činžovní hod

notaobnášíkupř. 160zl. Del) Bplaovatalže tyto
oba a ktorýna 180al.)—u vevéěre anemá

avláštní pracovnynebkabdany prostě to uahamoné do
blanketu.Má-Má-lipři dílně téá byt,P odhadna (udá) osaubytei dílny.

Pro pachtýRoposomků nastane osvobození od této
daně jen tehda, obdělává-li najatá polehlavněkat neb

ačlenysvérodiny.L,KAemcirevírů pudoupsn
léhati daní kové, arci nedokáší li, še hold
Hubertu nikolipro sisk, nýbrž jen z "pouhé

13. Jméno předchůdce v kionosti.

společníci,při provosování jsou činní.
Odstavec tento dinšno zodpovídati trojím spů

sobem: 1. buďto že platník sám spolupracuje, jakou řemesel,pachtů, ných ži obchodních,ho
stinských, nebo 3. sdali podnik řídí, jako u větších
šivností,obchodnícha továren a konečně8. není-li

sám činný, budiš uvedeno, kdo podnik

"AETDruÁ apočetúčedníků, dělníků
oki. je solašínímommačnnímČemůrodiny ©jemsahrnutých.

pladěko adal

Při vyplňování této rahriky třeba větší opatr

nosti. Pomocnés ÚLuuvedou sedle výše uvedenýchrubrik zaměstnavatele uvede se zde

o onépokud při dotyčné živnosti spol Lř. kuchařka, panská, podomek v hostinci. Chůvu,
slašku v ojích.netinetřeba sde zvlášť uráděti. Pomá
hají-li tčené jen časem a č, rovněš
netřeba je Tavádět. Stáří ulabých v ů sáhodno
udat. Na př. hoch nosí se sklepa sklepníkům pivo.
Pak-li spolupůsobí členové rodiny, třebe to udati.

16. Druh a početprostředkůS ooo
(moiorá, strojů dělných,sařísení sávodních); sejménaapočet tašných ovířatneb soumarů,při me

chansckém provosovánípočetsil kookých síly vodní,síly parní nebojmaké síly (pak jakým.
spůsobem a jakým rossahem se jich ušívá).

Udá se např.: Parní, plynový,potrolejový motor, turbina s lužnou sílou; dálese udají
obráběcí, šicí. V menšíchdílnách udají emo.

kapitálu sakládacího.
níci: obyčejné pracovní nástroje.

17. Způsob a hodnota
Základním kapitálem se rozumí hodnota budovy,

a oslkového technického zařísení.
18. Způsob a hodnota kapilálu provosovacího.

„© Protože bný odhad a inventura jest v ně
kterých ech nesnadna, stačí zajisté provozovací
kapitál jen přiblíšněodhadnout a oložit, že blišší
objasnění o závodu podávají ostatní rubriky. Jsou-li
dluhy, řekne se ". ř.: Provozovací kapitál 5000 zl.,
stoho 8000sl. vydluženo.Kdese pracujena úvěr,

podotknese: jese na úvěr. Ve se udajítéd
slušné úředníků a mzdy dělníků, které se vyplatíasi
v době,než surovinase zpravuje azpěněáí. (Cena
suroviny ahotových výrobkůna skladě jsoucích a obnos
pohledáveksa odběratelydo 80.červnat r. udáse, jak
jiš řečeno přibližně.Menší řemeslník udá si hromad
ně: Provozovací kapitál 100—400 neb více slatých.
Kde se je s materiálem téměř bemcenným, tu se
vyplní tato rabrika nullou.

9. ed ovláštěsdančná saměstnánínebotéše s ne -jejího manšela, které me

Např. em 39 še má v Stětdorách
ot -eny Y majitel, y vPrasea filiálkyv

uI Udají svláštní20. Zovrubnější

jest třeba, oopůsodu, j bvnosí se provosuje.

bn re obapobaví -li votázce 6. bylo mazmačenonÁĚdě 80,rabeiky na , blíže
— molo 00 ě

—mele výhradně

Stejně rozlišovány buďteňnámesdní yod ob
chodních pil, stavba budov na sakásku spekula
tivní činnosti stavební. U lékáren, trahlářů nábytku a
vůbec u všech úivností výrobních, jejichž majetníci

provozují také -obchod s předměty avé živnosti budie
udáno, ve kterém poměru provosování obchodu n.pry v jpouEco al ooo|1

budiái tento
poměr naznečen. UBivnestí obchodníchuvedeno,sdali jest tu obchod vo velkém na

detailisty a menší kramáře, anebo obchod
drobný. U maohých řemeslníků služ rosoznávati,
zdali pracují pro nakladatele, továrníka nebo obchod

nebobesprostředněpro zákazníkyna sakásku,
nebo sdalí zhotovují hotovéré nboží trhové.

U živnostívýrobních sluší zejména rozeznávati
sdali vykonávají toliko správky, neb asdalivyrábí
sboží nové. Způsoba směr tohoto objasnění zřejmým
jest z příkladů následujících: Obuvník, zabýval so

výhradně správkami, krejčí, z olovice ne sakásku,z polovice s rkami; ml polovicenámezdní,
z polovice obchodní; "továrna na sboží kovové,vyrábí
všeliké zbožígalanterní; nik spachtovaný; trublář
nábytku, dvěPtřetiny bytu kryje vlastní výroba,
jedna třetina obchod sbožím smíšeným, zejména osad
nickým; obchod zbožím smíšeným, zejména s koberci;
učitel jazyků moderních, odbývá také běhy (kursy).

1. Udaje o svláštních okolnostech,které ja
koštopodstatné mámkyrossahu provosovacího86
uvádějí.

K tomuto odstavci podává bližší vysvětlení
Návod“, jak sdělávati přisuání k daní výdělkové.

Návod ten každý u berního inspektora neb na berním
úřadě obdrží spola « blanketem prohlašovacím pro

vyměření všeobecné daně výdělkové. — Na straně 6.
přečtiš si každý přílohuM, obsahující seznam pod
niků a zaměstnání, u nichž mimo známky, které mají
býti všeobecněvyzkoumány, ustanoveny býti masí
svláštní známky rozsahu provozovacího. Seznam ten
vypočítává 66 živností,mezi nimi hostinství, řeznictví,
uzenářství, kupectví, hokynářství, vinárnictví, kořa
lečnictví,mly tví, trafikaatství 'atd. Hostinský udá
na př. množství vyčeporaného nápoje, jiní množství
spracovaného nebo prodaného zboží (kolik kusů do
bytka porašeno, kolik centů masa atd. prodáno). Ho
stinský udá též cenu hostinských pokojů, vůbec při
bližně celkový obrat obchodu. Při přiznání třeba zde
býti opatrným, neboť udat bnosti může též ško

diti. Stačí asi přiblížnéudání, jakýsi průměrný prodej,
výrobaza měsíc, letní neb simní pololetí.

4. P ; udaje strany, xa sákladě kte
rých strana myslí,šo můšečíniti na rob na osco
bosení od všeobecné daně výdělkové.

O Zvláštní zmínkyzasluhuje před amendle nbod
huzným živnostníkům, nanejvýšs ba fkemčí učedníkem pracajícím, m býti proVjednotlivá
ukládací období daň výdělková úpíněodpuštěna.

. 83. Jinaké udaje a pomámky střamsu před

Toť obsah prohlášení. O některých podrobnostech

opravy berní zmíníme20A P

Druhá revise daně pozemkové,
Oznámili jeme již, že předběžné práce ohledně

katastru daně pozemkové jsou skončeny. Ústřední
komise, která jako poslední instance roshodaje a ta
rif pro katastrální čistý výnos jednotlivých zemí de
finitivně ustanovaje, skončila své porady. Sazby ta
rifové ustanoveny jsou na dalších 15 let, jejichž prů
během může se sice směniti hlavní suma daně
posemkové, nikoli však po měr, dle něhožjednotlivé
seměceléříšena ní participají.Prvnírevisecestala
r. 1882,kdy se podařilo poslancům sta
ročeským ročníslevu daně posemkové
v Čechách 0 3,450.000 sl. vymoci.Až do r. 1882.
obnášela stará sazba daně pozemkové26“, proc. Od
r. 1883 byla hlavní sama damě pozemkové stanovena
obnosem 89'/, milionu zlatých a daňová sazba sní
žena na 397 proc. Roku 1896 usnesla se vláda
snížiti blavní sumu z 37'/, milionu na SG milionů
zlatých. Sasba 22:7 proc. byla podržena, avšak ka
tastrální čistý výnos, který tvoří základ zdanění, snížen
byl o 11 miltonů t. j. ze 1645 na 1535 milionu.
O rosdělení těchto 11 milionů točil se boj v ústřední
komisi. Jak známo, nemělo býti hlavním úkolem revise
sestavení nového katastru, nové vypočtení hrubého
naturálního výnosu a nákladů s obděláním pole spo
jených, nemělo se tedy provéstí žádné všeobecné pře
pracování klasifikačních tarifů a žádný nový odbad
pozemků. Úkolem revise bylo hlavně opravení
hrubých chyb a omylů při vřaděnído různých
třídvýnosnostipůdy,odstranění uápadných
nepoměrů při sazbách a klassifikaci, a dále bylo
úkolembráti obled na trvalé změny vkul
tuře (na př. stalo-li se s louky role nebo rybník) a
konečně bylo úkolem rozděliti přiznané redokoe v hlav

E
T

Toft se rozamí, še avi teď čistý kata
strálaí výnos neodpovidáskutečnémuvýnosu, a
že jest vesměsnižší neš-liskatečný pro
střední výnos. Celkemse měl katastrální výnos
smenšiti o 11 eilionů, zemské komise však navrhly
snížení o 198 milionů, tedy o 2,800.000 zl. více.
Při snižování měl se vzíti hlavně zřetel na semě,
které r. 1882 byly stíženy, tedy na obojoRakousy,
Tyroly, Voralberg, Štýrsko, Gorici a Gradisku a čá
stečně na Moravu. Ačkoli v Čechách byl katastrální

sa Brestla nepoměrně vysoko vyceněn a slova
roka 1882 v obnosn 24 mil. vymožená neodpovídala
nouzi českého zemědělství, neměl se na Čechy vzíti
tentokrát zvláštní zřetel,ačkoli i oproti ny
nějšku se mělo dostati jistého ulovení. V Čechách jest
totiž posavadní výměr 50-84 m. zl.; semská komise
navrhovala výměr 47-53 m. sl., ústřední komise však
toliko 48-49 milionů, Až dosad platí se v Čechách
11-54 milionů zlatých pozemkové daně. Zemská komise
navrhovala, aby se příště platilo pouse 10 74 m., tedy
o 800.000 zl. méně, avšak centrální komisseusnesla

nstenoviti daň pozemkovou v obnoser
11 milionů zlatých.



Od roku 1882—1891 štvalo se óeské rolnlctro
maStaročechy, protože tito od r. 1882—1897 vymohli
mu pouze roční slera 2,450.000 zl. tedy za 1Ď lot
jen pakatýlek 86*/, milionů.

A co po všem tom štvaní vymohli rolaickému
lidu nymí Mladočeši? Ročně 540.000 zl., tedy na 15
let 8-1 milionů zlatých. Staročeská vy može
nost rolnictva v obnosu téměř87 mlilonů
vyličovánabyla lidujako mizerný drobeček, a
nepatrná nynější vymoženost v obnosepou
hých S millenů za 15 let bude se teď lída vyli
čovati jako obrovský krajíce. A mimo to měl
by lid urážiti, še r. 1890 platil úbrnem G$8 mil
sl. daní, avšak na běžný rok 1897 potřebuje stát již
749 milionů zlatých, a še nové zvýšení daní z piva,
lihu a kořalky, má vymésti státa nových DO milionů
příjmů. Protože ceny obilí nestouply, jek se r. 1889
a 1891 lidu sliboralo, tedy nynější oprava pozemkové
daně naše rolníky uspokojit nemůše.

Aby báš lid měl jistý přebled ohledně pozem
kového katastru a výši pozemkové daně v semích
rakouských tedy uvádíme tuto tabella:

Výnos katastrální. (Výšedamě posomkorý,

o e| gde| = ©od EEE EEE HEPr ag 382 Pr dasjašá
miliony zlatých

Dol. Rakousy | 19974) 1811] 1811 448, 41i| 411
Hor. Rakousy| 11:87| 1080 | 1086/ 1260| 1245, 246

Solnohrady VATÍ 140, 140, O38| 032, 082
Tyrol 477| 887| 386, 108| O88| 087

oralberg 065| 086, 068) C156, O12| 012
týrsko 10'70| 947) 947) *48| *15| D16

Korutany 299| 3179| 3279| 067| 065, 008
Krajina £81| 250, 265, O63| 058, 059
Terst Ooo8| 009| 0071 028, 090| 017
Istrie 1v81| 128, 137) O290| 020| 0M%
Gorice Grad. | 157| 1-25| 129, 085| 0-18| 029

148| 186, 138) O-53| 0-90, 080

echy 50:84| 47-83| 48-49, 11-54| 10-74| 1100
Morava 2645| 2153 | 22767 505, 488| W16
Slezsko 861, 345, Bd421 082, 078, 0177

Halič 2448| 2817| S813) 555, 025, 26
Bukovins £11| 199| 200, 047, O46| 0-46te|- >O |—ŮŤ|C

. summa [16494 [100-064|168-61| 37-44| 84:19

Y Dolních a Horních Rakonsjch obnáší snížení
katastrálního výnosu po 8 proc., v Štýrska 11:6 proc.,
v Korutanech a Krajině po 6-5 proc., v Čechách 4-6

-©Dol. Rakousy
Hor. Rakousy
Solnohrady
Tyrolsko

orarl
týrsko

Korutany

Kdož cifry tétotabelly jen povrchně problédne
vidí, že tyto cifry katastrálního výnosu neodpovídají
skutečnému čistému výnosu zomědělců. Jedná se tady
jen o poměrné člalice, jejichž fiktivní povaha při každé
revisi katastru tíss nápadnější se stává. V Čechách
obnáší sleva z katastrálního výnosu 44 kr., na Mo
ravě 64 kr. Morava jest ovšem dosud nepoměrně
stížena. Jak snámo, má býti příštího roka posemsková
daň ještě o 10 proc. shížena, v Čecbách tedy o l'1
mil zl Oršem, za to se u nás zvýší daň zpiva, líhu
a cukru, takže stát tuto slovu na jedné straně na
hradísivícenašdesateronásobněnadruhéstraně.

Politický přehled.
Císař vrátiv se v sobotu se zámku Lainzu do

Vídně, mluvil s ministrem Golachowskim o za
hraniční)a s hr. Badeni o vnitřní situaci. Také
ministrasem.obranys Bůlowapřijalcísařvaudienci.

Vspoura Čechoněmců proti Ba
komskm. V neděli sjelo se do Cheba 82 německých
Hitskýcha semaskýchposlancůa víceneš 25.000účast
nákůsuzavřenéhoúzemí,z Bavorska©Saska,obytu
epůchalo velesrádnou vsponre proti vládě hreběte Bade
mibo a rekouskéma mocsářetví. Úechoněmei, poralivše
hrabě platné zákony, prohlásili zjevně, buď že te musí
Rakoasko jejich děktáta' podrobiti, anebo že 60 otenou
Prušáky. Bulle, výtečně sorganisovené vodli námečtí po
elanci. Okresní hejtman chebský Stedler, trval na zábasu
schůze a když němeští výstřednící počali insaltovatí re
kouské úředníky, svojené četníky a pobramičné fnaační
státníky, musile rosehnsti z Prahy do Cbebu

„povolená jízdní policie s obobská vojenská pesádba. Přes
20 osob bylo sramámo,avšak jen 17 výtrěaíků bylo sat

čeno, vador tome, že jísdaí policisté byil tehlul e koala

|
kamenováni. Výtráníciozdobení ohrpami ave

Čechy, veřejné orgány a ehrlily opousty velesrádných alov.
Bchčnerer, pro uráškunašeho císaře aveřejné násilí jiš
trestaný triumfoval, neboť vůdcové liberální strany, která

prý edrlovh kresk prožáckych, u jeho nohou a závodilí6 v proj velkoněmeckých a .
rekouských. Pak-li hrabě Bademí a rakooská vláda Lobtnj
trestá oo nejpřísnějí vůdce českoněmecké Germanii irri
denty, varostejejí troufejosta Rakouskooctmece vmo

bezpečí,adkoliteďbesprostředněnemásePresko-Něrmecka00 báti.

Ústavověrní němečtí velkostatkáři
konali v neděli schůzi ve Vídni. Zatratili sice s po
cbopitelných důvodů štvanice Schěnererů a Tarků
v Německu, ale prohlásili se s oposičními Němci s0

lidárními a„ro hraběti Badenimu. Tento se nemá
ops čmců co báti, neboť moravským a slezským může při poušití nepatrného nátlaku na velko
statkáře odníti většinu na semských sněmích, v Dolním
Bakousku pak vládnou odpůrci liberálů a Schonere
rovců, křesťanští sociálové, v ostatních alpských se
mích pak němečtí klerikálové. Ostatně také v Cechách
může připraviti vláda liberální Němceo privilegované
postavení v České spořitelně, ve vyšších úřadech,
v obchodních komorách a v mnohýchjiných korporacích.

Německý sjezd v Celevel svolanýpro
všechny semě alpské, odbyl se v neděli beze všech
výtráností, ale bouřilo se na něm proti vládě a jasy
kovým nařízením z plných plic. Dostavilo se k němu

KAThn NÍ Km S p polákvolání jazykových n j
dalšímu jednání. P

Chorvatský sněm ovolávánje ke svému
prvnímu zasedání na den 39. t. m. Badeto dle všeho
sasedání velmi bouřlivé.

Uherský ministerský předsedu baron
Báaffy přibyl v úterý do Vídněk audienci, k níž byl
císařem obeslán. Obeslání to souvisí s parlamentární
krisí uhorskoa. Oposice dělá totiž obstrakcí proti cu
kernímu zákonu.

Drubý sjezů nemaďarských národ
v Uhrách bude se konati v Pešti na podzim. Je
dnání jeho má býti obsáhlejší, neš bylo na prvním
ojezdě. Nejdůlešitější předasvěstí jest, še Ramunové,
rosštěpivší se v poslední době vedvě strany, se smí
Hli a tvoří opět jen jednu stramu. Sjezd obrátí se se
svými stížnostmi důkladně vypracovaným spisem pe
mětným opět na císaře.

Církevní sném orbský byl v neděli
v Karlovicích královským komisařem baronem Niko
ličem sahájen. Po přečtemíreskripta královského pro
testovatel depatovaný Cinkovič proti tomu, še sněm
sahájen byl maďarska.

Císaře měmteckého ma cestě de
Baska provázeti bade i nový státní tajemníkzahr.
záležitostí Bůlow. Z toho soudí n o listy ně
mečké, že kníže Hohenlohe co nejdříve odstoupí.

Ve Virtenberska má se provéstisměna
ústavy. Pro nás nejzajímavější oprava má zálažeti

v tom, že má býti zavedeno poměrné zastoupení: jehož90 i my svláště pro volby velkostatkářské .
| Srbská skupětína učinilakráli návrhve

příčině předsednictva. Ze šesti navržených kandidátů

jmenoval král Pašiče předsedou a Katičemístopřed“sedoa skupětiny. Po tomto sdělení přečetl předseda
minsterstva Simič úkaz, jímž skupětina sa zahájenou
se prohlašuje.

Ve Švýcarsku provedenobylov nedělidroje
hlasování lidu, jímž učinán velký krok k centralieaci.
Přijaty totiž návrhy, aby vrchní dozor nad lesnictvím
celé země svěřen byl spolkové vládě, aby provedena
byla změna ústavy v tom směru, aby policejní dweor
sad potravinami měla též vláda spolková.

V Belgilřádí oddelšídobyvuhelnépánvi
henegavské velká stárka horníků Dynamithraje při
ní opět velkou úlohu. Sociálně demokratičtí lanci,
ač dobře vědí, že nemá stávka žádných vyhlídek na
úspěch, štvou lid 00 nejvíce, aby jej poštvali proti
imajetným stavům.

Angliea katolická universita Irská.
Za hrůsovlády ©Cromwellovy byl kašdý katolík v Ireka
poancem a protestanté je eměli stříletí jako divokou zvěř
— bestrestná. Angličtí pariténi popřáli 9 nejednou tal
kovéhony.Zahoalikatolíkydoohrada vojácipoultěli
do nich hromadné výstřely, až jich dobili. Když však ks
tolická Francie počela se Irčaná ujímati, mucija Angis
a polstických ob ledůbýti vůčí katolíkům opatrnější. Ten
denčními sákony ověom tuho dovedla, že připrevila Ir
čanyorodaoapůda,žesmičilajsjichprůmysla obchod,
še je připravila o politickou samosprávu K lepě(mu +epodaly
věci v Irska obraosti, když valiký katolík O'Connell v paria
mentě i v novinách plamenvými slovy začal hájiti ujařmený

ovůjnárod,který bobaželstratil satíma i svou keltiokouřed,
přijev nářečí svých anglosaských utlačovatelů. | Katolíci
připouštáni poznenáhlea k úřadům, dobývali krok se kro
kom svých práv. Dnes i sažraní tětí konserrativcí00omeží,abyzískaliIrdanya odvrátilijeodapo
jenství ©engli:kými liberály. Státní oekrotář Irka, str
Gerald Balfour ohlásil před nedávnem, že předloží
pariementu sákoa o isské místní vě a vseděli
ohlásil opět jiný Balf..ur, lord pokladu, še dávné přání
katolických Irčanů po zřízení katolické aniversity ohledává
býti oprávněným.Pravil sice, še vdoběnejbližšínebude

obecné,sle přiznávajíjim i právo meuajversitu.
Hzejínaši h:svebodomyclnía prý „také katolistí“
lové?Poznávajíjiž,jakéslažbyprokazujínikoličeskéma
uároda,ale pouzežidům,německýmpssedoliberálům
jiehpatolisalům,socialistámapokrokářůim,ktešís9 divá
jen odpadkyšídovekoliberálníkultary ?

je

nedoplatky.
Vyšší svčeení. Jeho Muost nejdůstovnější

pan biskup Edvard Jan Nep. udíleti bude alamnům
IV. ročníku vyšší svěcení a sice v tyto dny: ve
čtvrtek dne 23. t. m. sabdiakonát, v pátek diakonát
a v neděli v den sv. Jakuba Apoštola 25 t, m. preé-:
byterát. 

Časopis „Školský Obzor“ viní v číslo
37. ode dne 6. července 1897 biskupskou kon
sistoř Královéhradeckou, jakoby s užitku pří
slušných fondů, kterých po úplném právu spra
vuje, zadržovala oprávněné podpory učitelským
rodinám, osiřelým a učitelům neštěstím stíže- 
ným, jakoby užitku toho vynakládala neúplně,
kuse a chudě ba i k účelům jiným,

Podávám tuto veřejně ouřední osvědčení,
že žádné z oněch tvrzení nezakládá se na
pravdě; neboť učitelským rodinám oziřelým, a
to nejen těm, kterýmž tak náleží, nýbrž i ji
ným, kteráž o to žádají, celý dotýčný výnos
ročně se rozděluje, a učitelové neštěstím stí
žení, kteří ge zde opodpora ucházejí, táš, po
kud vydajné jmění stačí, ji obdržojí, a vyna
kládá se vůbec dosažených ouroků pouze a
jedině k účelu stanovami vytknatému neb od
některéhodárce na čas zvláště vyhraženému

V Hradci Králové, dne 13. července 1897.
Dr.Mela Frýdek, O

bisk. generálnívikář apředsedabisk. ko meletoče

| Zprávy diécesní. VPánu sesaal: p.
Vine. Lašťovička, farář Heřmanskýna odpoč. + Níž
kově, + 1. července1897. Ustanovení jsom:
p Karel Bauch,far. Rujůský,za faráře do Obval
kovie, p. Jan Volánek, kapl. v Poličce, za faráře. do
Běstviny, p. Bok kaplan v Hradci Králové,
sa registratoraa vářepřib. Konsistofi,p. Jos.
Knies, kaplan, za admistratora v Lomnici, p. Frant.
Bakeš, admin. Chralkovický, zs adminisfr. do Rtyně,
p. Jan Sobotka, kapl. Golč-Jenikorský, za II. kapla
na do ce Králové. Uprázdněná fara ve
Rtyni, patronáte kniž, Schsambarg-Lippe 01 30. červ
na 1897. |
České obvcné roalné školy v Ko

stelel m. ©. Díky horlivé péči a veliké obětavosti
měšťanstva kosteleckého byly zařízeny školy realní
v Kostelci m. O, které pro ně postavilo velkolepou
budova. Se svolením c. k. ministerstva kultu a vy
učovrání otevře se počátkem školního roku 1897—98

brgknláré Do této školy přihlásití se mohoužáci,teří navštěvovali 4 třída obecné školy a dosáhnou
do 81. prosince 1807 věku nejméně 10 let is ko
neti se bude dme 16. a 17. sáží 1897 vždy 8—13
bodiny ranní v ředitelně. K zápisu nechť každý žšk

ijde se svým otcem neb jeho a přinese
ailist křestnía vysvědčeníze školyobecnémebmě
šťanské. Přijímací skoušky konati budoa šáci z ná
bošenství, českého jasyka s z počtů. Žáci přijetí za.
přaví 2 zl.10 kr. taxy přijímací a 2 zl. na vyučovací
prostředky. Školné obnáší půlletmě 15 al. Nemajetní
pilní šáci budou od školného osvobozeni. Po přání 
rodičů obstará městský úřad lerné a spolehlivébyty

u řádaých rodin, odpoví na všechny dotasyA podáústně i písemně potřebná vysvětlenínávštěvy va
"Žáci svláště s krajiny rychnorské, opo

čenské, žamberské, ústecké a choceňské budou míti
do Kostelce velmi blísko.

Vyumamonámí. Pokročilá obec Tůněchody
vyssamenala svého dachovního pastýře dp. Tomáše
Střebského, děkanamikulovickéhopro jeho zá
olahy o obnova a výzdobu svého starobylého kosle
Ma diplomem čestného občanství. Týmto
dovršte počet diplomůčestného občnaství,ješ dp.
děkan obdrňel, všech přiťařených obcí: Modlalim,
Blato, Dražkovice, Ostřešany a Tůnědhody.

Jimenování. Přednostoupomocných úřadů

při krajskémsoudě v KrálovéHradel iasmováabyl
habovní v Rychnově n. K., paži Matyáš ký.má schůze městského
telstva v Hradel rálové bonatise bude
v sobotu dne 17. července 1897 o 5hod. odpoledne
v sále „Besody“. Program: 1. Kvyzvání voleslavné
c. k. zemekéčkolnírady vPrazeze dne1. t



Realné školy
navštěvovalo ka konci uplynulého roku školního 599
sáků; mezirokemopustiloústav 31šáků. Váichni
žáci byli české národnosti, 974 katolíků, 18 orange
líků,4luterániaSisraelitů.8 vyznamenánímstu
dovalo 56 žáků, s dobrým prospěchem 386, opravné
zkouškypovoleny 17šákům, ! dák zůstal neskouóen,
88žákůobdršelovysvědčeníILa6 IIItřídy.
7 Begelem sa + děs. pánaVincence Lašťe
víčku, ošbb, děkana ns odpočinku, který dne 1. čer
vemos b. r. v Níškově zemřel, konéno bylove útvrtek

dne 8. t. vchrámuPácě vSeči ze ho účastenství
věřících. Zesauly byl od robu 1879 až 1888 forářem v
Bedie prosvojímilosatichouporabuvšeobronéotén.
BReguicsoat ia pace! 

Třetí porotní období bade
e ©. k. krajského soada v Hradci Králové dne 16.
srpsa. Za blavní porotce byli vylosovánípánové:
Herbich Fr., rolník v Heřmanicích, Tuček Vác., rolník
v Holoblavech, Gabriel Fr., rolník v Semonicích, Ho
rák Fr., rolník ve Smiřicích, Seidl Jos., rolník v Ži
želovsi, Horák Jam, rolník v Černilově, Bayer Ant.,
řezník s hostinský v Koklenách, Pilnáček Ant., rolník
ve Všestarech, Burger Jos., obchodník v Králové
Dvoře, Thym Ed., otavitel ve Dvoře Králové, Filip
Jos., rolník v Dol Vičkovicích, Šrorčík Ad., obchod
ník v Č. Kostelci, Hejzlar Aet, rolník re V. Poříší,
V$ Aug., rolník v Dolní Radechové, Hubka Jan, rolník
v H. Radechové, Toslášek Vác!., rolník ve Lhotě pod
Libčany, Michel Šeb., kupec v Dešné, Vondráček Jan,
rolaík ve Lbotě, Ježek Ant., rolník v Slavoňově, Baše
Václ., obehodatk v Boiehošti, Bergmann Z+g.,obchod
afk v Dobrašce, Potoček Jiří, rolník v Klášterci,
Dvořák Jos., rolník v Mělčanech, Rathonský Vao.,
rolník v Semechnici, Samko Fr., rolník v Bezděkově,
Pašma Ig., obchodník v Ledhaji, Thér Petr, mlynář
v Maršové, Lerch Vil, továrník v Krasinách, Hlavá
ček Vác., rolník v Lithradě, Klíma Ig., rolnik v Mer
klovicích, Zeman Fr., rolaík v Pekle, Běbm Ae.,
rolník v Bárnveldu, Vacek Vác., mlynář v Jabloném,
Žabka Jos., rolník v Pečině č 150, Fousek Aat.,
účetnív Žamberku.Za náhradníky porotce vy
losování bytí pp.: Frňakl Jos., obchodník, Jelínek Jind.
majitel domu, Košťál Boh., bostinský, Petříček Jos.,
majitel doma. Pátek Jos., pekař, Procháska Al., úfed
ník banky, Singer Art., obchodník, Šimek Al., obchod
ník, Ticby Vác., hostinský, vesměs v Hradci Král.

Sřítila se zeď. U bývalévojensképekárny
ařítila se ve středu ráno nově průčelní zeď.
Jelikož na osamělém tomto místě nikdo nebyl, nestalo
eo žádné neštěstí.

. V městském Klicperově divadle v
Hradci lárálové kenal se koncertčeskéhokla
virmího tria v neděli večer me čestného účastenství.
Pana Viléma Kurze, proslulého pianista, který ochu
ravěl, saatupovaj mladý, velmí nadaný poslnobač praž
dké konservatoře. Cellista pam B. Lhotský hrál
skvostně. Také v pana J. Váškovi poznali jeme
vynikajícíhoumělce, který ovládé svůjnástroj vka
ddém ohledu výtečně. Úspěch mladých umělců s Prahy
„byl velkolepý. Avšak také vložky byly vybraně vole
ny. Pánovédr. Morávek, řiditel Pasourek,
učitel dbyrira a professor Rublič jsou vyškolení
pěvci.Pan, professor Bu blič má hlas objemný, la=
hodný a těšil ne vedle domácích pěvců zvláštní přísmí
obecenstva. Pan notář dr. L. Scheiner, který p.
professora Rabliče doprovázel na pianě, jest osvědčený

pianista.
| Bathomatita p Šádka er. ref. kn

úatele v Ramné. Známýtento svýmjizlivýmspů
sobem praní o nás, pán, vypočítává „Obmově“, macho-li
plestně stát odatří, kdyš si: evanjelící ařisují ové školy,
aš«oliv prý dostávají somekou sabvenci, kterca my jicsepřejeme.—Jevidět,žejetouštuzedavno,00p.
pootor a spolupracovník „Hlasů se Siona“ matnrita z ma

dělal,sice bybyldosvéhorospočtutakyvasl
iášterní školy naše, které zase meopak působí úspory
státu — atadiž i ovaajelíkům spolu anámi na státní
školství platícím. Ale to je to nejmenší, co bychom mohli

uvésti.To B nější an v (om,že 00 v emulémstoletí mnohé církec , sehě budovy bylymajetkom
kotolichá,staly mojetkomstétu. A per pastor

sám v tekovém bývalém církevním mejetku
studoval. Vísnadtotiž,čímajetkembylabudovagym

nastní v ne o osopěsoslví kato'ieké nadšení dokpodincí ta u, které nymí pomohla vycho
jednobo = nejáhlevnějších nepřátel víry katolické. —

te pak sepomělp. pastor, že obesné úkolyvystavěli
pomoc: jmění kostelů katolických, am i čast

učitelů plynula s téhoš jmění církre katolické, To
Jediným paregrafem zákona s r 1868 olrkvi
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Říivnostemoko-čtenářská jednota v

Hradci Hrálevé uspořádáv neděliodpoledne
Vrodních krojích. Pretrýprograzapěiváhí maStev e . vábí ne 

pici sajisté četné obecenstvo. PA
„Hatlčtí slavnost sdružených spol

ků v Pražském Předměstí u Hradce
Králevé dne 1. neb 8. srpna. — Boasáhlá akce kslavnostiténalézáeev plnémproudu,takšednes

ji možno učimiti si jakýsi obras blíšící ae slavnosti,kteráž nesůstane nikterak sa lonskou, ješ tak skvěle
se vydařila. — Stačí ukázati k několika attrakcím,

Pí rossáhléallegorie„Zříše českých poo
kteréš 200 Kostymovanými dětmi budouvedeny Jednotlivé části jsou 1. PrincesnaEma. $. ko

řenář. 3. Svadba. 4. Nádherná apothecen. Řízení attrakcetelaskavěmasebevzalp.prof.Vančaraap
Jirotka. K rychlejší freguenci, pro pohodli obecenstva
postavenabudeelektrická dráha, jež celým,sadem
povede Elektrické dráha, první na našem venkově,
sajisté převeze hojnost posameníi, kteří dosud neměli
phležitosti nového tohoto dopravního prostředku pou

úiti. Kašdýúčastník vapenbude zajisté vostýmdioramem, jež bade vypraveno Thema jest: PohledneHridecKrál.saletnínoci.Obrask tomumaluj
akad. malíř p. Dyk. Památce svěčnělého mecena
nován bude velkolepý „Schnellův basár“, jenš

bohatě vypraven téméřjiš ukončen pet — „voskáhospodn“ spojená s „českým chastanem“
akytnou traňku i veselé zábavy. V chantánn účenko
bude„damská kapela“. —Divadelnévýstava
s rozmanitým, bohatým repertoirem, který stále se

depihuje, bude ve zvláštním pavilonu umístěna. Kašdýúčastník bude se moci dáti na památku fotografovati
ve svláštnímfotogr. atteliru. Slavnost zakončená
bade velkou světelnou fontanou. Mimojmeno
vané bude ještě množství attrakcí jako: buffet, věme
ček vsále koulení o ceny a houpačky a j. v. Upo

morňnjpa "Afo za osmyničeho ebadou zvýšenynad
(16) Husovi dual. Konečnějeme štastnědo

stali se z paličské atmosfery. Samá hranice, samé
nadšení, samé mučenictví. Samí poctivci ronili alzy
nad mučeníkem kostaickým a stavěli na odiv hloubku
a šířku svého nesfalšovaného vlastenectví. Na podobné
výlery radikálního nadšení jsme jiš v Čecbách avykli,
proto jsme ani slůvkem se nestavěli v oestu dělaným
„Oslevám,“ ale kdyby byl cizinec opatřil třeba v našem
městě zástup Ooslavovatelů(|) a čety otrášníků i čet
níků, kteří o Husova oslava dělili te © lidem, pak by
se jen utvrdil v tom přesvědčení, še jeme velicí —
v randatiemu a fangličkářství. Splašte v Čechách jen
nějaký randál, namířený proti polícil aneb klerikalismů
a vydupete bnedle houfy pvlastenců.“ Sbírejte jen po
krejcáru na Matici, pak se houfy rosejdou a nezbude
vám nic jiného, než zaklepati na dveře těch „zrádeů“
národa, kterým otitelé (|) Husovi dělali pod okny
rendál. „Osvěta“ se divila, že tak málo intelligence
bradecké přišlo poslechnouti přednášku Herbenovu
„0 Hasovi.“ Udiv tento jest zcela zbytečný. O dru.
Herbenoví napsaly „Radík. L.“ v č. 25, t. r., tedy
před 14 dny, že „neradi polemisují s redaktorem
hste, jehož poraba byla tak odkryta a který byl tak
mravně zbýt, že se zaň nejbližšíjeho přáteléstydí.“
Ze slov těchto jest patoso, že se dr. Herben zcela
nehodil k toma, aby na Hasori vylíčil vysoký mravní
charskter, jená by poslucbačstvo nadchnul hu mrav
nímu dychtění. Odpor mezi slovy dra. Herbena s jeho
smýšlením odrážel tedy myslící intelligeuci, kteráráda
učinila místo nemyslícímu dava, jemuž nušlo o vzdě
lání, nýbrž o Šrandu. Ta se pak dosti dobře povedla
ka radostí zdejších protestantů, kteří u dobráckých
katolíků našli hojnost kývajů a nobsledů. Aby však
nikdo neřekl, že chceme posmívati se husitským osla
vám, dosvědčojeme ochotně, že důkazy blubokého,
upřímně cítěného, horoueně pojatého, důmyslné roz
myšleného, široce lidového, žlačově vzdorovitébo atd.
nadšení uloženy jsou v nekonečných referátech noví
nářských a spůsobí velkolepý obrat v evropské poli
tice. A tobo jeme chtěli douíci!

Osobní. Gymnasialní professor p.Jindřich

Vzačane ! Králové Hradce přeložen byl na realné
mnasi na rokleJU“ f. Jesdinský přeožen byl z Vys. Mýta . U; professorem

erný, p. prof.
Jasa K přeložen s Jičínado Vys. Mýta,p.
fessor Ignác Kohout přeložen z Litomyšledo Fra.
Mýta; p. prof. Josaf na realné školy
v Králové Hradci, p. . Bohualav přelo

n zmalostranskéreálkyvPrazea p. proř.Robertfj
ze otál. . v Prase Ba gymaasium

vKrálovéEPan dr. oravee, bývalý urputný Němec
v Kralíkách a teď netozlučný ctitel židů královédvor

| skýchs kompaňon šida Gatfreunda — jak ,
Venkov“ oznamuje — ve své v Hankově
domě vystihl Mistra Jane Husa výtečně: — Nešťast.
nýmisteJanHusmásesvýmioalavovateliopravdu
melbenr, Beboťpáni „oslavovatelé a oslavenci“ v jedné
osobě se přímo překonávají axýz ryze českým, ne
sdolným anesvratným přesv svou nezištností
a svým charakterem.Upálit byse však s sich nedal

žádný, nebot to © nic novynáší. Neméně charakterní „Český Vomkov“, jehoš redaktec, jak snáme,

pro každé přesvědčení di hořel,a -li 69 nespélij sám, tedy š napáliljiné, lituje,še intel
jgontnía skutečněnárodníkrabyna páně

voovunešli. Po našem náhledu.tím otšlí jen
své přesvědčenía svůj charakter. 

Výstava rnčních prací v klášteře.
Výstary Školských Sester přinášívají každý rok ně
Jakou překvapající norisku a poskytují tím patrný
důkaz, še učitelky stopají bedlivě rozvoj reční výroby.
Lotosopětnévystavenéprácedítekškolníchjakož|

| ohoranek pokračovací školy masvědčoraly, še dírky
mnačíse nejenomužitečné a potřebnépráci, ale |

dovednéma umění. Vócobecně překvapovaly práce vy
šívané hedvabím a malby ne hedvabí. Výstava byla

Papoušek se zaletěl. Dne9. £ m.pile
těl do otevřeného okna školoí o semoté stojící badovy
N Blešenské krásný, zelenožedý papoašek. Jest
velikýasijako Špaček.Paponšekdal se od p. Hidícího
setla krotce chytiti. Školní dítky se divily, odkud vzácný
pestrý tento host původu sámořekáhopřiletěti mohl. Jest
domněnka, že uletěl někleré rodině v kraji oterřeným
okuem a še memcha nalésti spáteční oesta do starého
obydlí, zaletůl do školy.

Usmrceona byla krávem. Velikéneštěstí
potkalo oestáka J. Matuška v Blelně 12. července. Jme
mevaného dne asi © 11. hodině dopoledne šla jeho žena
krmit krávu do chléva, Kráva se musela buď prudce
ohnoati, anebo snad súmysině ženu robem doboku bodla,
takše tato vyprostivěl se s chléva, sotva byla © to dopií
žiti oe do blíského stavení, kdež pozbyla vědomí a dříve
než uplynala hodina, skonale. Přivolaný lékař s blíských
Třebechovic, mobl konstatovati jen smrt nešťastné ženy,
metky to sedmi dítek ve stáří od půl 2do 16roku. Ma
tuěkové, která 00 nalesala v stavu těhotenství, těšila 00
v Blešně se svým mužem ohlibě obecenstva, neboť obe
byli pořédní lidé. Kéž Ly ubozísirotci nalezli dobrodinceI

Dobytčítrh markétský v Kyšperku
okresu Žamberského bude se konat: dne 19. července.
V loni odbýval se tento trh 20. července a bylo naň
přihnáno: 79 volů, a8 býků, 312 krav, 145 jalovie,
90 telat, 106kos, 78 vepřů, 24 koňů, celkem 870 kusů.

Sportovní kinb v Hradci Králové
oslavil otovření nové remisy, kterou byl nákladem
900 sl. nechal na obecním pozemku proti Adalbertina
a Grafd hotelu vystavěti v pondělí večer dne 12. t
ta. v téže přátelskou zábavou za zvuků oslelaké badby
sdejší. Prostorná romisa, ve které umístnéno může
býti až 70 kol, byla prapory v národních barvách
ezdobena a za tichého večeraglampiony růsných drubů
ozářena. Z klubu dostavilo se s večera přes JO členů
1 s jich dámami na bříště u Moravské brány, odkud
pořádán v nejlepším pořádka a ve vší tichosti lam
plonový průvod Komenského třídoa a hlavním náměs
tím až do nové remisy, ješ v září hořicích světel pod
košatými stromy účastníky slavnostně vítala. Společné
zábavě obcovalo na 60 osob a po přednesení různých
přípitků, svědčících al. městskému zastupitelstvu zdej
len sa laskavé propůjčení stavebního místa jakož 1
ostatním čiojtelům, kteří si nevšedních zásah o po
stavení nového stánku klabovního jakož i o rozkvět
klubu samého získali, ostrvala celá společnost v mý
lepší náladě dlosho do noci. Kdo měl příležitost bor
livou činnost klubu v pořádání četných zábáv přatel
ských, pěstování jízdy na kolech, hry „lawn tenis“
a t. d. nepředpoja'ě a nestranně sledovati, přesvědčil
se též zajisté, že klub v každém ohledu sice beze
všech zevních okásalostí, sa to ale vydatným přispěním
nezůstal co se podporování neží svaté věci národní
týče, nikdy pozade. Ku koncí budiš ještě připorenuto,
fe sportovní klub čítá dnes již BÓ členů vesměs la
telligenci bradecké náležejích.

Školskému obzoru. (Pokrač.Ligazt 10.
Šk. Obsor praví emfaticky avšak spozdilé: „Ne
máme myvychovatelé, kteří mládež skutečně mravnou
vychovati chceme, třeba nás sebe víc s opaku pode
zřívali, na stanovisko vyšší a čistší se postaviti, nežli
na výchovu dle zásad jedné sekty náboženské,
která jinou snižuje a tupí a tím nesráry a rosbroje
rossívá? Zdališ není povinností vychovatelovou, aby
protivy spíše mírnil než přiostřoval? Ano, tak ne
mude si počínati pravý a cíle vědomý pedagog, souhla
síme ee „Šk. Ob.“ úplně, a ješto v době přítomné
nemůže býti o jiné sektě řeč, Ječ o protestantské, do
volíme si svrchu řečená slova i věty „Škol. Ob.“
o nesnášenlivosti a zatracování příslušníků jiných vy
znání vhodnými důkasy illustrovati. Otevřme spisy
Latherovy s knihy starých kazatelů protestantských
a (am dočteme se, že „reformatoři“ exclusivitu svého
učení tak roašířili a stupňovali, jak toho církev ka
tolická, jiš se to obyčejně imputoje, ani netvrdila,
ani neznala. Lather a „orthodoxní“ jeho stoupenci přímo
učili, že všichni jinověrci bes výjimky budou završení!
Na mnohých místech tam čteme nelidaká a nesmyslná
odsuzování všech jinověrců (pohanů, Kalviaců, kato
líků atd.) Tak píše Luther: „Kdo mého učení nepři
jímé, nemůže dojíti spasení, a kdo jinak věřínežli já,
jest určen pro peklo.“ A proto ješté důraszněji při
evědčujeme „Šk. Ob.“, še „v sektách, které různým
výkladem učení Kristova vznikly“, svláště jiá proto
také nemošno dítky vychovávati, protože v michpísmo
ev. jest úmyslně falšováno, k čemuš Luther sám 80

iznával. Všechny sekty protestantské a jim příbuzné
poskytují obras úplného rozpadnutí jak u vědě tak
v životě. Rozlíčné strany náboženské vespolně se bo
jem utkávají; všechny pokusy by opět rozličné strasy
se spojily, zůstaly bes výsledku, za kterouš příčinou
všechay ty směry sektářské činiti poda
gogiky k života nábošensko-mravnímu, bylo by tolik,
jako stavětí pyramidy na písku. Nemůšemevšak ute
jiti podivu, proč „Šk. Ob.“ proti výchově v sektách

ch tak hlavně sapřotestoval?Či děje se



„Šk. Ob.“ « těchto slovech obledmě mravouky sám
sobe poráší výrokem, jejš jsme minule avedli: „Nej

zEmeenějkí mrevouka, jiš hlásal Kristne vrcholí v medostiši
jsko sebe samého“, my pak doplňujeme:„Boha
psk nade všechno.“ V tomto ohledě tedy další

vývod)jest nemožný, dále vmravonce jíti nelse. Co
pek se týká věrou L, bee se „Sk.Ob.“: Jest schodalšího vývoje katolickýnásor ovětový: Osoba

Ban, stvořitel a ředitelvšeho? Kde a kdy by
názor ucelenější a jednotnější, kdy a kde r kato

Hoký bylK3 Rristo Nedostižitelný Podle ser vodjší
on lás Kristovy přecejako mravouka nejšivnějživotní silou projevil se za všech věků v vi ka

tolické, a prosím mravouta jest nsaka a opírá se 0
věrouku jsouc k ní v poměru, jako ovoce ke stromu;
strom dobrý jen dobré ovoce nese. Ostatně měl by

i „Sk. Ob.“ věděti, že dogma vývoje nepřipouští,o Jojiné podataty, nežli na př. přírodopis, počtářetví, dé
jepie a jiné; ono jest pravdou sjevenou estáloa, tyto
jsou myšlénky Boží v přírodě, které duch lidský po
stapně odhaluje. Nevraživost „Ók.Ob.“, bojujíc proti
dogmatům vysvětluje se vůbec nechutí k ustáleným
pravdám náboženským, které se člověčenstvu vádycky
podávaly a podávají s jakousi autoritatirní silou a
převahou, namířenou proti osobní libovůli a vybíra
vosti. Spočívá-li poměr náboženský na poměra pod

Hzenosti k Bohu, tedy nemůše onen bojpros věroucenijak jinak nasván býti, než neoprávněnou pýchou
rosomu, která i ve výuce í výchově jest elementem

ým. Že by věda potírala tu a tam nějaké

Čapek něšane přisvěděitijenom tehdy, jest-li to takterá, nezůstárajíc v mezích empirii vytěsných,
obmyslně nese se v metafysiku, kdež dávno jiš za
vználo slovo učenců nejpřednějších: „Igmoramus et
ignorabimus, nevíme a nedovíme sel“ Jesttg -věda,
která, hrajíc mnohými ohňostroji rozličných hypothés,
vymyslila si různé theorie materialistické o věčnosti
atomu, o samovolném plození, Bathybig atd. Takové

6 vědě všemu rozamějící a všechno vědoucí
ušno vůbec a svláště řící, to, co řekl professor Hu

xley: „Věda nemá žádného prostředku,jehož pomocí
by sobě utvořila určitý náhled o ch šivota:
moénoť provésti domněnky, ješ nemají nišá
dného résa v ého.“ A přece tolik jest doměnek,
jež počátek života vysvětlují a každá s nich chce míti
pravdu. A jako tady jest tomu jinde. Taková věda
nikdy šádné dogme nezničí, protože nemá žádné ovi

- denční jistoty, což ovšem „Sk. Ob.“ neškodí, aby ta
kovými odpadky pod rouškou zdánlivé seriósnosti
proti dogmatům nemanévroval. (Dokončení)

Ryze česká a křesťamskáfirma Jan
Btoupa v Praze, Václavskénám. čís. 82. velko
obchod koberci, záclony, šelezným nábytkem a voško
rými lůškovými potřebyjest ku zařízení dobročiňných

ústavů, kanceláří, bytů soukromých, hotelů, rostau
raci atd. co nejlépe odpornčitelna, tatáž jest dodava
telem důstojné koleje „Arnošta s Pardubic“ v Praze,
kteréž úplné zařízení v nejlepším provedení dodala,
e. k. všeobecné nemocnice v Praze, c. k.státních dráh

. mnoha jinýchpod. ústavů A Mlhšterů ročeš dovoujeme ai firmu o0 nejlépe odporučiti.
Vykoupal eplel. Dne11.t. m. ubíral se

dělník Vinc.Zedník s Houdkovie za m mostem

6! Labe a jsa Z ron, stavu, s břehuřeky. Nehodu jeho pozorovalo několi kolemjdou
cích, kteří mu pomohli na břeh s sachránili jej tak

možným utonutím.
Nález. O předešlém trhu nalezl

právník Fr. Holeček tobolku a 85 sl., které odevadal
ma policii a vymínil si sákonité nálezné. O peníse při
hlásil se pan Fr. Toóovský z Ostřetína.

Fariuejství nabo veliká « Mest.
Budeč Kuklenská vydala v Ratiboru číslo 28.
„Projev“ (se dne 5. července b. r.', který zasluhuje
veřejné odpovědi. Nejprvé oznamuje se, že učitelské
jednota Kuklenaká vyslovila nejhlubší politování nad
jednáním dvou učitelů s okresu, kteří podepsalipro
volání ustevující schůze katolického spolku učitelského.
To usnešeníjest sice svobodomyslné (?) ale nyní
iš tak lehce se váší, žebychom ai ho byli nevšimli.

e se dovídáme, že „učitelstvo víru svou nikdy ne
nezapírá a náboženství nikde odpor neklade“. Jestli
ta věta pravdivá všade, jak jest řečeno, nevíme. Ve
selost nám spůsobil důkaz tam vedený, že nynější
Hasnerovská„celá škola obecná, jak dnes vy
padá, jest rozhodně katolická“. „A 1oprávě
—dí se tam dále — nutí jinověrce, aby si pro své
vysnání ze avých kapes (jaká to obětavost!) školy
konfessionální vydržovali, jelikož by jich děti tonuly
v katolicismu školy obecné.“ Ubozí židé a evangelíci,
kteří tolik trpí v Rakousku! A dále jest smělé tvr
zemní: „Škola obecná v ohledu náboženském vyho
vuje úplně, ba daleko více, než která škola před r.
1860, to (prý) je nad alance jasnější; učitelstvo se

však (prý) pánům nelíbí a to hlavně v ohledu -politi
ckém, je ikoš je náchylno pokroku“. (Aba, to jsourozumy asi níjakého pokro a snadi erangelíka!
Poza.) Nejlépe se nám líbil ten důkaz, že nynější
Skola jest rosbodně katolická. Chodí prý do školy
kněží, kříž visí v učebně, děti se modlí, učitelé
je vodí do kostela (a slyšte to hrozné!|) i v simě
© nejtěžších mrazích, kdy zdraví jich povážlivě ohro
šeno bývá,— dětise zpovídají, pozdravají —
ato nejhezčíjest, še učebnice předepsané ško
lém obecným prodchnuty jsou až příliš
duchem křesťanským a katolickým. (Vida,to
sme nevěděli.)K téhle troufalosti to asi málo
de přivedli. Žese Budeč Kuklonská epokojís ta

kovouto chodou stravou a její katoličtí učitelové

uchlácholí ký G orováním své svědomí: to nem o. m opiti. Konečně brojí pánové protiná

vrhn Ebenhochověponěvadáprý E „dětiutonouv proudech je obklopujících lidí vadělanějších, t. j.
aby se s nich stal dobrý materiál ku moderní
jiš £0. století krokza krokem připravaje zboubná re
akce“. Kdyš takovéto fráze a tlachy musíme čísti v

socialist ckých listech, sneseme to. Ale kdyš se nám
to podává jako vášný projev spolku učitelstva okresu
králohradeckého, ta milou Budsč Kuklenakou upřím
ně litujeme. Že jest spolek učitelů židovských, de 6e
zřísaje spolek učitelů evangelických a

Čo aane konfessionelní „ lo všecko svo=kuklenské usnávé; spolek katoli
obých učitelů auznází školy konfeesionelnípro kato

6 děti: toť hřích svobodě, pokroku aosvětě.
Tojemeověemnevěděli,žepamHasnera ostatníli

ové, židé a nevěrci dali ohromné většině katoli
ckých dětí škole vlastně katolickou a še to nechtějí
snad toliko s umíněsosti usnat: ani eástupcovécír
kve katolické, bisiňapové, a kněží a také nevrsdělaní

katolíci paikové, Slovem větší blbetví 0© níesne, je snamenitý projev. jest to
toliko pokrokářsko-evangelickéfarisejství ?

Z Jaroměře. Póvockážupa norerovýchodních
Čech, řádný člen ústřední jednoty zpěváckých spolků če
skoslovavských v Prase, pořádá v Jaroméfi dne 18. čer
vence £. r. svůj ótvrtý Fádný ujezd. — Při ojesdu tom

v sále šupní, jenž počíná o S a půl hod. odp. a druhy
sehradní o 4. hod. — Program konoertu žapaího sli
buje požitek na venkově neobvyklý. Zočíná velebsým
oborálem Jos, Kličky „Ž elm 47“ a končí ohnivým re
solatním Jeremiádovým „Českým proporem“ šepě
věnovaným. Obě tato čísla sapěje celá župa « průvodem
velkého orchestra. Prostředí tvoří pravé perličky hudební
masy české: 1.) R. Smetena: „Vyšobrad“ symphoaické
báseň z oyklu „Má vlast“ v Traeókově úpravěpro harfa,
přednesesl. Hel. Kličkovs. 2.) R. Smetsna: „Česká
píseň“ pro smíšený dámský a mužský sbor s průvodem
velikého orchestra, zpívá Jaromír. 3.) Jos. Klička: „Král
duchů“ belleda pro alt a harfu. Přednece sl. M. Btocká
aesl. Hel. Kličkova. (Norinko). 4.) Jos. Klička: Z cykla
„Svatební hudba“, pro velký orchestr č. 1. „Zpěv
nevěstin.“ — Nikterak zde nesatajujeme,že nemůleme
se ami dočekati čarorných svubů vyluzovených s králov
ského nástroje nělnými mladistvé umělkyně el.
Hel. Kličkovy, o níž jiš tolik pochvslného jame slydelí.—
Netrpělivě čekáme, až lahodný alt osvědčené již a nám
známé koncertní pěvkyně sl. M. Stocké doprovácený til
vými tony harfy nás unese v duchu v ony výšiny, kdež
všechno sní velebnca symfonií v hermosii nevylíčitelné.
— Koncertzahrední mána programukromě výkonů vo
jemoké hudby č. 74 dva sbory pro celou čepu: „Na Mo
ravu“ od Javůrko-Bendlapro smíšenýa „Věno“od B.

ské sbory: „Vímo a krev“ od Gounoda a Ne vlast“
od Slavíka.Démypak s Jaromíreukéší zasejednou me
hynoucí krásů naších

Z Nechamie.Zdejšípolitickýkinbpoládal—
teť se rozamí —také alavnostHusovu.Zahájilji otkvů.
lou řečípředsedaa delegát pFr. Rašín, jemužsvého
basupanpředsedamladočeskéhoklabudr. Engel ulo

hrosvýchobvinění, s nichš jej vinil Hles Národa. Pana
bylyvšakdjety nadevůsockoa proteje křídně

dále, nevedalse mandátu a ověem také poža
l

jevo. Nato p. Zvěřina velebilHase atepel „nemrav

aloe v léle re 7 náročnívíně gpévaplále“, mato 09 zpívaly s pilo 0
jako do důchodů. To'všecko hovedí,sby v Neokasicish

tareckých dále. „Nárední Listy“ uvelvj
nily teprve před několika dny dopis a Ruska, kde český
krojen oznamuje, že ruská policie poslala 300 čsských
dítekpostrkemdomůa žetaksnad mnohéděvčeze
chráaila před hnusnou skázou vo vykřičených místnostesh.
Pohne tato zpráva aspoň některými nechanickými otitohi
mistra Jana Husi,který přeceproti podobným nemrav=
nostemborlil, sbyod hnusnéhoale výnosnéhosvéhoře
mec'a upustili?

(Zesláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskývwPraze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24

šení“ právě v čas a bez porušení došla. Nalézám
socha ©velice krásnou = rovněž. tak. soudí

všichni, kdo jí viděli. Děkuji Vám za„překrásnoupráci a ujišťuji Vás, že případné objednávky jen

P. Vilém Láš, farář.
V Čsském Budkově, dne 9. dubna 1896.

(Zasláno.)

— Poněvaděnadiscésníújezdkytolíkův Hradci
Králové dne22., 23. a 24. urpna t r. zavítá do
Hradce tolik účastníků, že pro ně v bostin
cích nestačí, a poněvadž si někteří vně přejí
bydleti v bytech soukromých, žádají se všichoi p.
t. majitelé bytů v Hradci Králové, aby se laskavě
přihlásili v místnostech redakce „Obnovy“, velkénáměstíčís34—1,kteříjsouochotnírzítíbuď

sjezdu.
(mají do koece července t.

r.všdyod8do 12hod.aod 2do 5hod. odp.;
v neděli jem od 10 do 11 dop.

Přípravný komitét ojezá katoWků
wMradeiKrátové, 14. Šorvodce 18097.

Zároveň se osnamuje, že veškeré dotazy
v příčině sjezdu vyřizuje Přípravný komitét na
diecósní ejezd katolíků « Hradeš Králové, kterému
buďtež všecky dopisy adressovány. <U

7m+a
V Žišelicích n. Cidl. dne 4 února1696.

sílácí prvéhořáduMavredaphane 1láh.zi. 1-80půlláň. 80 kr., v demijonu 1 litr ul. 165 dodává
M. F. SEIDEL v Vodičkovaal. 30. (Hlavní
aklad pronaše země'.

Véšdrubý druh,méněsladky: Achuler s00.
28s stejné ceny.

Šlstý koňak v demijony!litr sl. 8.—

Kajryšší vyznamenání zlatá modallena „mozinár.“ lékárnické výstavě 1806. — Záaylky
drahou i poštou.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 10.července 1891. 1 hi.

pšenice aj. 6-20 až 6.75, što sl. 4.90 až 5.10, ječmes
si. 620 až 4-50, oves ul. 816 ab 3.46, preso si 0.-——
0-00,víkreel. 0—až O©—,bréchai. 0—- až 000.
dečkasi.00.00až —-—,jíhly ul. 9— až —0—, krep ul.
9—až 31-—,brombéréal. S—sš 276

V Králové Dvobe a. L. dne 10. července1897
pšeoice ©—, | žito 6-10—4-90, ječmen - —0—0—,.
oves 3-30—3-10, hrách 9.—0-—, dočke 1b00—1100
vlkev 1-20—6-79, jáhly 18-608-—, kroupy 18——8—,
brambery 7-——6-—, vejce (kopa) 1-20—0-,— máslo
868.———tvaroh 13—10, msfe hovění 64 Lr., mMasg
telecí 56kr., mtso vepřové 72 kr., mase obopové 40 kr.
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| Dilna čalounická *

vdomě p.Urnora,hostinského
katkedrál. chrámu Páně sv. Ducha
| aodporačojese =

všech„prací čalosníckých se3 jmena jako jsou: Pohovky,křesla, k
ý nábytku, pobovkové ry dle
g sbírky vzorů nejlepších látek.
j Zakásky nových mětů i správky ve- f
j škerédo oboruE Kpadajícívyřizojev.

20 úché podepsauý 00 najvkusněji, nejsolid- k
g něji a při cenách velmi levných. pb

ě O přízeňp. t. velectěného obecenstva prosí ©

va"kéPU

7j k provedení

LPEPALU

v hluboké úctě oddaný :

5 JOSEF FLEGL,č
ZYZVYSKI KK VIVZVK KVZEKO 4

|

Vzorek této Já'ky, ja
kož i bohatý výběr mo
deraích druhů na obleky,
ovrchníky, jen zaručené

jišv
i

doporočuje olušeb svých

vyrábí

" ©aví s sHiruje

Je ++triokénaokladě.
jakostiavmírnýchce

000O00000000000000002.0

nách 80
k nahlédnstífanke za. o mt

šlou. den.
První český zasýl. závod 198
Ed. Doskočlla

v Chocni. ,

pochvalné svldějš: M Národopisné, |K o Z o onáské,6:
c“ osvdllení
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v ceně

"doporačeje firma

JAN STOUPA

oziky
v Praze.

Václavské náměstí čís. 32.

:“
:

Vlastní výroba.

- Weřmánkový fivět
čerstvý bes šťopekidobře sušený, kupojevka

šdém muožství za ceny nejvyšší | (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

Poeser! Novinka!

Nikam A. OKA KataáHora

„pro dětské hlasysprůvodemvarhankuměliov.:
k Desetvločekkumělsv. (Proděti8—10leté.)

> Brahé řads vložek. (Pro děti 10—áleté.) Ro
“. 3 Stabatmeter. Látenie.Otče máš.Šeda mě (2móe,olatoriem, TiTeDou=),.

Cenajednotlivého1sl.
DRD“Vše zpěvné avelmi dělané ! "JN

k

Závod založen r. 1848.

nagradej DŘÍSÍTOJE
„ a veškeré potřeby

ku fotografování
odporučuje

Tomáš Loukota,
psvní továrnafot gr. přístrojů v Čechách

založena r. 1874.49
vwPRAZE Feordinaudova třída 97.

1000006000606 30GGGOGG066
s- Jenza 2 kr.

korespondenčníHateka obdržíte 3zdarma a franko
nejnovější cenník firmy

A F KLAUS,
továrna na razitka a písmenka w Liberel.

Kočáry
nejnovějšísoustavy, práce solidní,

ceny levné doporučnje (

Čeněk Buben,
kočárník

wHradciKrálově,Vyznamenánza
brmou, v Dobr

bronzovou medalií, v Hrad

ní dedzý diplom oprknemm

Sensační vý vy nález
©. k. výhradné privilegium

" pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných z dobré kůže
a a vložkami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocemí nohou uchrání každého od nepříjem

ného pocení nohou, ale též 1 od

©bolestných oznobenin
a kuřích ok

scelaosvobosuje.Prospektyjakožinávoda osobní
brazímíry darma afranko. 61

Josef Hanzlik,
Vídeň XVLU,Wels8ga88e A.

umělecký zámečník na Slez. Předměstí
u Hradce Králové,

dovolajesi P. T. obecenstvuvHradci Krá
lové a okolí oznámiti, že otovřel v domě

= 
e dílnu zámočnickou.©

tovování všech druhů kostelních mříží,
lamp, lustrů, křížů a mříží náhrobních

111

--"

Na zemké jabilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodář
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou: Na
Národopisné výstavě Československé v Praze 1895. 1. cena.

Čestný diplom N. V. Č.

Česká, ne četných výstavách prvními cenami poctěná

forárnaBApiana,pianinaharmoniaAvarhany

AL HDO LHOTA
T Hradel Králové

Filialní sklady:ve „Víční,ULSalesian . v Brmě,
Ore kulice 4 1.

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstva svá nejlépe

osvědčená

plena, pianina aharmonia
evropskéa americkésoustavy
všech rozměrů v cenách, při
ladné zevní úpravě, zaručené

trvanlivostí aA grovnané uhla
sené (i vadatné svočnosti,aneobyčejně levných.

Ann látkyzavýhodnýpolka, ČĚ

Obráskové osnníky ma požádání sdarma a franko
Záraka pětiletá. Vývozdo všechzomí 66

| odoléčebný ústav

a slatinné lázně|
TT '
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v Náchodě.
Teto na základě ustanovení císařskéhona

Hzení ze dne 27. června 1850 autor. obchod.
škola jest ústavem poskytajícímodborného vadě
lání ve vědách obchodníchtěm p. stadajícím,
kteří chtí státi se administrativními
v závodech obchodních nebo průmyslových.

Do ústava příjímátí se absoloventi III. tř.
háro reálky n školy měšťanské,jakož ikteří přijímacízkouškou prokáší způsobilost,

aby za é poslachače přijati býti mohif. MI

noŘá nat se rovněž přijímají.Školnírokpošne18. zářít.r. Zápis

koná na 15.do31. Šěrvenceaod 1. do18.6 P.

Bližších správ ochotněpodá 116

Ředitelství obchodní školy v Báchodě. M

EEK MEDEE VE 6 NEEE PEDEE ý

pivní 1lonike

h liborolných vzorá po 20 kr.

Pivní láhve
Ji © patentní uzávěrkou

Jakož i ostatní skleněné a

stince a domácnostv obrov
ském výběru za ceny tovární nabízí | 35

K V. Skuherský,
výroba a sklad nábytku v Hradci Králové,

J. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučuje se P. T. knčžstvu a patro- JM
nátním úřadům >

ke pozlacování oltářů, náhrobků
„Aveškerých potřeb kostelních.

* mo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pžedloži sena požádání.

Veškeré zakázky vyřizují se vkusně tr
vale a levně.

Zvěrolékař
Ludvík Hamáček v Hradci Králové,
bydlí na Volkém -náměstí č. d. 166. u chrámu

sy. Ducha. 125

JAKO C -NN4

Ludvík Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradel Králové

ne svůjatelierkprovedenívšechdo

"male kostelů
při trvanlivé malířskétechnice.

Provádím malbyod jednoduchého aš do
uměleckého spracování, restauruji staré maby O“

nástěnné,jakoš i olejomalbyna plátně ama- P
luji obrazynové. . (2 ; /

Návrhy ve slohu stavby kostela se na O%
požádání ochotně vypracují a rospočtypředloží. X

+

4

ALPRODODOACA

EZEL2boa
RA AAAAAAA,

———

dd h
do potřebuje

vVveoDU
proměsta,obceasoukromédomy.

všeho druhu na ruční,parní, vodníejentourový pohyb.
Lázně a klesety

pro veřejnéÚstavy, Školy, nemocnice a seukromé dotmy, dle nejnovéjšího systému, ktaré nestpáchají
Hydraulické trkače,

které do libovolné výškya vzdálenostisamočinnévodevystřikují.
Samodinné napáječky

železné, lité, emailované neb r kamesiny vylévané, |
poslední nápadně levné.

na hnojévku
patent. a nejosvěděenější, která nezamrzají

bouřivzdorné úplně z ocele a železe.
Teplovzdušné motory

pro villy, cihelny, velká „poepodářetví a zahradyste

JAROMÍR GROSS,
hydrotechnický, stavební a instalační ústav

v Litoměřicích.
Zmaloczoů radu, rozpočty a cenníky na požádání

zdarma.

Rozpočty, náčrtky atd.

, Jaka 1 alta rady
7 obderné zdarma.

Níšepcdepsaný dovoluje sivelect. obe

censtvu Hradce Králové a okolí uctivěosná
miti soustárající tu, známý

závod klempiřský
po zemřelém p. Štěpána Paulovi:

ve své vlastnletví převzal.
Pro-e rerněž za plíseň, jakéž se zvěč

nělý majitel zároda tohoto těbil, ujišťuje ní
šepensý, že hlavní snahoa bade vždy, selidní
prací, přesným a rychlým vyřízením téše,
jakož i nejmírnějšími oenami, důvěry velect.
pánů zákazníků si získati.

Dlouholetá prakse 60 pomocsfka i 00
dílovedoncího v menších | největilchb závo
dech ta- i cisozemska, činí jej sto, veškerým
požadavkům v odbor klempífský a installa
térský náležejícím, od nejpracnějších objektů
okrasných, stavebních prací klempfřekých a
iestaliatérských, až po nejjedaulí pledurěty
detní potřeby, řádné vyhověti.

Nabízeje tudíž veleot. obevenstvu slu
Bobsvých snamenáse vplné octé 121

ANTONÍN FAIT,
klempíř a instellatér v Hradce Král.

—

DC ESkáiý výběrvšeho druhu nabytku.

Výrobaa skladnábytku

KI SKUHERSKÝ,u Hradci Králové
pa vá nt náměstí íslo 87.

nových zreadel, obrazů a petrol. lamy.

- Ku stavbě c. k. vojenských ka

sáren v Hradci Královépřijeo
větší množstvídělníkůJo sůpráce.

Jednoduššího až do nejjemnějšího a
- olegastního provedení.

Výhodná koupě
Veškerá obuv sbotovena jestz kůže

vyrobené ve vlastní parostrojní koželužně
a můžame tedy sa solidní material ručiti.

(139)

Pobadské pana
[ na topení nádkýmumim

terirasnasirojesoje8 ulórárnao
Josefa Horáka,

v Lomnici nad Popelkou.

(Walda d Wapner
v Praze

o, a k. dvorní dodavatelé,
Úředně opráralný zárud

k zařizování vodovodů
pro obce, velkostatky, továrny, lásně

—— nád.Bb. ajprakůičtějšísa késfren-'
polární Sprcby, podrnaty

poličí, polární
e zahradní.

K věchodruhu. Mos
ice. Stříkačky.om:

táže proti záruceP ikotnímí, montéry provedena po
skytujei sabesz proti ramrznatí.

Cenníky apodrobné rospočty zdarma a franko.—ď

A Fomosvody
* 66sárukou solidního odborného provedené

Pro pány rodiče.
Ve všeobecnézažinémhaa pře důvěrý pošívajícím od

c. k. místodržitelstvíve Vídeizár ústavu pro kresloní šití čatů a jinýchpřijímajís9néch

zzepastení a Řučísekod vejřténí.Zdobenp
+ laé enosti podá z ochoty ko

stojnýpln Je goto dachovníprkně Leto
E ho ne v Sosetině pošt nohom í

rdiníkn Bitlově rotapoštaStudené naD8
Frant. Bodlák, v

vPise Nerudovaul.960,P PaneJose! F

m

CUenníkyanákresynapořádáníIkko. Anežku Eftterovou,“
- pivelku ústavu Vídeň VII., Lérchenfe|ďerstrasma..bí



(Záslano).
Poněvadě na

diecesní sjesd katolíků
v Hradci Králové

dne £2., 23.,24. srpna t =
savítá do Hradce tolik účastníků, že pro ně
byty v hostincích nestačí, a pončvadě si ně
kteří výslovně přejí bydleti v bytech soukro
mých, šádají se všichni p. £. majitelé bytů
v Hradci Králové, aby se laskavě přihlásili
v mísinostech redakce „Odnovy“, velké ná
městí čís. 34 —I., kteří jsou ochotní vsíti buď
sa peníse nebo sdarma do bylu, vlastné jen
ku přenocování, účastníky sjesdu. ©

Přihlášky se přijímají do konce djrvence
ť. r. všdyod 8do 12hod. a od 2do5h.
odpol.; v neděli jen od 10 do 11 dep.

Zároveň se omamuje, še veškeré dotasy
v příčině sjezdu vyřizuje Přípravný komilél
na diecésní sjesd katolíků v Hradci Králové,
kterému buďteš všecky dopisy adressovány.

komitét

Přípravný . da Rpálová, vý Pytel

Nové daně.
Jakjemejišpravili,másedocilitidaní

pddtkovos lepě'bo, epravedlivějšíhorozdělení„ má 8e jí uleviti nižšímu poplatnictvu a
dle spravedlnosti přitížíti vrstvám majetnějším.

Pravi'i jsme dále, že tato nová deň se dělí
ve čtyřidruhy: a) ve všeobecnoudaň výdělko
vou;b) v daň předepsanou podnikům
povinným k veřejnéma účtování (akciové
společnosti, banky, společenstva) pak c)v daň
rentovou a d) osobní daň důchodko
vou, spojetou se z-laštní daní ve vyšší kategorii
služného veřejných státních i sonkromých úředníků.

Daň vydělková pro příští dvě leta jest vy
měřena na 17,122.000 zl. Tato hlavní suma daně
výdělkové, která ostatně pro každé nové akládací
období o 2-4 proc. posledního obnosu se bude
zvýdovati, rozdělí se zvláštními komisemi, jež čá
stečně poplatolky budou voleny, mezi poplatníky
(jichž bude v Čechách 220-000). Tito poplatníci
rozdéÍ se mezi 4 poplatkové třídy. I budou pa
fřiti do [. třídy poplatníci, jiehž dosavadní roční
poplatnosť na staré daní výdělkové nebo příjmové
(pokud se týče, na obou dohromady) činila nej
méně 1000 zi.; do IL třídy patřiti budou popla
taíci s roční poplatností mesi 150—1000sl ; III.
třída obsahovati bude poplatníky s roční povin
mostí 30— 100 zl. a IV. konečně všechny ony, jimž
ředepsaná daš pod 30 rl. (v censu tomto je za
nnta nejen daň řádná, nýbrž i mimořádná státní

přirážka), jak výdělkové tak i daně ze příjmů
Za příčinou vyměření daně výdělkové roz

dělí se veškerépoplatnictro do berních spospolečností, jiehšbadev celémRakouskuasi
půl osma sta. (Z pravidla okresní bejtmenství neb
mdsto 5e samostatným statutem n. př. Praha, Li
berec, Olomouc, Kroměříž, Ub. Hradiště, Brao).
Všichni poplatníci jedné společností tvoří berní
společnosti a zařadění poplatbíků do ní provede
„berní úfad první stolice, (bernísprávy neb okres.
hejtmanství). Poplatníci třídy první,jakož i třídy
druhé tvoří v obvodu každé obchodníkomory pro
asbo berní společnosti. Poplatníci ostatních dvoatřídsastoupíse.vberní společnostidleměst,po
kud se týče dlo politic okresů. Kaádá taková
berní apolečnost musí echnati jistý na již pro
ní určený obnos daně, tak zvaný dílčí kontingent,
Všechay tyto subkontingenty všech berních spo

Ječn ve všech zomích sečteny byvše činí do
hromadyblgvní komtigent, hlavní summu oblé dané
výdělkové.

Tyto sabkontingty v
ukládací období následovně: Veškeré státní daně

bez zemských obecních a jiných přirážek, které
společníci těch kterých berních společnosti ze
svých daní podrobených podniků celoročné odvá
dějí, se sečtou. Tento obnos berní mají společníci
I. třídy celý beze vší srážky zaplatiti; společníci
ostatních tříd ale mají podíl na slevách, kterése
na dani výdělkové poskytují a to tím způsobem,
že poplatatei IIL tř. obdrží v percentech slevu jeden
a půlkráte a poplatníci IV. třídy dvakráte tak
velkou, jaká vyměřena je společníkům berní spo
lečnosti II. třídy. Veškerá sleva berním společno
stem poskytnutá činí20 proc. hlavního kontingentu.
Podotknouti dlužno, že tato percetnální sleva ne
poskytuje se jednotlivcům, nýbrž celé berní
Společnosti dobromady. Provoruje-li poplatník
živnost nebu vůbec podnik dani výdělkové podro
bený v obrodu několika beraích společností, může
býti členem několika berních společností téže nebo
jinétřídy. :

Komisepro daň výdělkovou.
—— Jekjiš naznačeno, určuje se všeobecná daň vý

dělková pro všechny jí podrobené podniky v obvodu
ukládacímzvláštní berní komalai. Tato skládá
še ze předsedy a několika přísedících, jichž počet
určí finanční ministr a ztolikéž náhradníků. Před
sedu a polovici přísedících a náhradníků jmenuje
finanční ministr, druhou polovici volí společníci
berní společnosti se svého středu.

Volitelnými jsou oni mužští
obecné daně, kteří desáhnuvše 24. roku svého
jsou úplně bezúbonní a v potitku veškerých občan
ských a politickýchpráv. Každý zvolený
musí volbu přijati. Jemposlanciříáštíi
zemští a osoby mající přes 60 let, nebo takoví,
kdoš postižení jsou tělesní vadou je k vykonávání
povinností přísedících komise neschopnými činící,
a členové vdbadních komisí pro osobní daň dů
chodkovou, jsou této povinnosti zbavení. Nevoličí
jsou mezi jinými baekroteři. Mandát do takové
komise trvá čtyry leta. Na kovci každého drahého
roka polovička zvolených i jmenovaných vystoupí
a bývá jmenováním, pokud se týče novou volbou
obnovena. Komise rozboduje absolutní většinou
přítomcých. Stalo lí se utvoření komise buď zdr
šením se volby, nebo překašením volby nebo vůbee
jinak nemožným, aebo neskončí-li komise v čas
svou činnost, má winiatr financí právo, svěřiti veškerá
práva komise předsedovi.

O tom, kdo je novou všeobecnou
daní výdělkovou povionena kdo nikoli,
jiš jsme se zmínili. Rovněž jsme podrobně uvedli,
jak vyplnitiprohlášení pro vyměřenií
všeobecné dané výděikové.

Vedlejší zaměstnání (domácí průmysl, spiso
vatelatví, sookromé vyučování), nepřesabuje-li jeho
roční výtěšek 50 sl. a oení-li souóáetí pravidelně
provozované živnosti, nepodlehá dani.

Při podnicích dobročinnýcha pro
spěchu celku sloužících můžefinanční
ministr povoliti osvobození od daně, nevynášejí li
podniky žádného výtěžku, nebo je-li tento velmi
skrovný (na př. Borromeum).

Z novýchdaní jest po všeobecné daní
výdělkové nejdůležitějšíosobní daň důchodková,

neboťstihneconejširšíET Odrava Kdozčebokolimá déchodv přes600ul.,
masí platit osobní daň důchodkovou. |

sobní daní důchodkové podléhají i pozůste
losti, nejsou-li rozděleny a odevzdácy. Tak na př.
semře-lí poplatník, jehož důchod úmrtím nepřestal,

jsou dědicové jeho povinni k zaplacení daně dů
chodkové pro zbytek běžícího roku, pokud se týče
srazí se, obnos daně z dědictví, pokud dědicům
Bení odevzdáno. Sníží-li se důchod něčí pod 600
sl., třeba to komisi do 14 dnů oznámiti.

ka Haprarování osobní |' obyčkíhě ostobození: Juristické osoby, stát, zo
okresy, obce, korperace, spolky, společenstva, Spo
lečností,kostely, fary, fondy, ústavy 8p.
Dáchbody,jež té které fysické osobě plynou s dů
chodu osoby jaristické, tedy zvláště podíly na zisku

plynoucího s nějakého podaiku, jež podílolkům se
vyplácejí, podléhají osobní dani důchodové. Tóž
diužno od případuk případa rozeznávati, není-li
vlastně důchod osoby právní skutečným důchodem
osoby fysioká. Takové rozeznávání dlužno Ččibiti
při důchodcíchobcí, jež často jeví se vlastně dů
chody obecních příslašníků, nebo při důchodu ko
stela, kterýžto důchod tvoří vlastně důchod fa
ráře atd.

Od osobní daně důchodové jsou osvo
bozeni: císař, členové císařského domu, pokud 86
jedná o jejich apanáže, diplomatičtí zástupcové při
našem dvoře a konsulové cizích mocností, pokud
nemají rakouského práva občanského. Dále též
úředníci a sluhové cizích vyslanectví a konsulátů.
Dále jsou této daně sproštěny osoby, které dle
státních smlouv této daně jsou sproštěny, dále
členové řádu Marie Terezie, pokud se jedná o dů
chod z řádu plynoucí, dále majitelé záslužných
válečných medailí ohledně důchodů z nich plynou
cích, pak důstojníci, vojenští duchovní a mužstvo
armádní obledně svých aktivních příplatků.

Existenční měniewus.
Existenční minimum. ročního důchodu, jež

daní důchodové nepodléhá, stanoveno na 600 zl.
Kdo má důchod vyšší, podléhá již dani.

Má li ale někdo jen po část roku důchod,
jenž jako takový nedosahuje výše 600 zl., ale
kdyby ne na celý rok se počítal, by daně prosté

m p , je pak přece dani důchodové
podroben. Na příklad: Dělník zaměstnaný v zá
vodě vázaném sezonou, vydělá si po osm měsíců
týdně 15 zl., což činí dohromadyasi 525 zl. Přes
to, že nemá celoročního příjmu přes 600 sl., je
podroben dani, poněvaděse jeho příjem počítá na
rok ve výši 780 al.

Následkem ustanovení, že veškerý důchod
600 zl. převyšující podroben je osobní dani dů
chodové, hranice poplatnictva se velice rozšířily;
neboť tím veškeré osoby, mající týdenní mzdy více
než 11 sl. 60 kr., jakož takořka všechny dělnické
rodiny, v nichž týdenní mzda obou manželů tento
obnos přesahuje, budou osobní dani důchodkové
podrobeni.

Uznati však se masí, že tím, že vratvy co
nejširsí daní podrobeny badou, tato rozdělena bude
co nejvíce a tím, že čím větší příjem, tím vyšší
daň a sice v poměra stoupavém se bade ukládati,
ve přiměřeném poměra právě živly mocnější a ho
spodářsky silnější dle poméru své zámožnosti ku
účelům státním budou přispívati. Je to zásada
velmi dobrá, spraved.ivá a šlechetná, na níž ber
nictví vůbec má býti založeno. Že u nás zásada
tato pronikla,děkovatidlužnodru. Steinbachovi
jenž jsa „původcem opravy berní, postavil ji na
základy moderní. Ovšem parlamentární provedení
a propracování předloh stalo 86 až za koalice,
v níž kapitalistická levice měla velké,
ba mnohdy rozhodující slovo. A ta 8e
stalo, že vloudily se jak do ostatních, tak zvláště do
zákona o této dani mnohé nepřístojnosti, jež ne

jsouce celku naprospěch, budou musiti býti jednakopraveny, jednak zcela vymýtěny, má-lí míti zákon
podklad úplně slušný a etický.

K dani rentové (důchodové) musí se přiznati:
Úroky ze všech druhů půjček, ať je na ně

vystaven dluhopis či nic, dáleúroky ze zbytků
kapních cen, z podílů obchodních atd. Od nynějška
této povinnosti nesprostí okolnost, že je dlužník
živnostníkem neb obchodoíkem.

Úroky ze všech hypotek; nikoli jen s by
potek na domechdaní prostých. Dlužno přiznání
učiniti s úroků všech byp. půjček.

Úroky eskomptní, neplatí poplatník jako
eskomptér všeobecnou daň výdělkovou. Kdo tedy
snad příležitostně poušije svých hotovostí k eskom
ptování směnek, musí úroky po srážce úroků re
eskomptních k dani rentové přizoati.

Úroky 3 kaucí a desposit, nejsouli uložen
v papírech daně prostých nebo takových, z jejich
kuponů se daň rentová sráží.

Tělesné, doživotuí a dočasné renty.
Pense, které se potahují od pojišťoven a

zaopalřovacích ústavů za pojistné premie dříve



pemse.dástojníků, úředníkůnebojejich post.pense < důstoj i .
stalých, jež vyplácí stát, mebo jnífond, alu
šbodárcové a p. léhají této dani.

Požitky , testamontární remty a po
žitky všeho druhu. Užívání realit (pozemků, sta
vení) nepodléhá dami rentovní, poněvadě. usu
fruktáár (požívatel) platí daně reální. Výslovně
osvobozeny jsou tace (výživné) a výměnky.

roky s cizozemských cenných papírů
i uherských dlužno též přiznatik dani rentové,
ovšem ale jen tenkráte, nejsou-li ve své zemi
vedle osobní dazě důchodové podrobeny ještě
jiné daně přímé. Důkas o tom přísluší poplatoíku.

Též důchody z výkopu a oděkodněmí všeho
drabu podléhají této dani.

Z uvedených a podobných úroků a dividend
platiti se bude 3 proc. daň rentová. Z důchodu
s pronájma živnosti plynoucího předepšána jsou

tři ta. Dosud se z takových důchodů pla
tilo 8 apěl pros.nebo dokoncei 10proc. daně
důchodkové; nyní i s osobní daní důchodovou

pronajímatelé šivností tolik platiti nebudou: jemude jim ručiti sa přesné placení daně jejich
pachtýřem. Náhradu osobní daně důchodové na
pachtýři téš nesmí se žádati.

Je konfesionálníškola tak strašná

Až za 50 roků bude psáti někdo kulturní
historii národa našeho a zmíní se o debatách a
resolucích v učitelských „Budčích“ proti konfesio
nálním školám — které hloupostíněkdo bučí —
a o boykottu členů spolku katolických učitelů,
ubrání se sotra úsměvu. A právem. Ku konci 19.
století školní dítky ve strašáky a pověry více ne
věřily, ale jejich „liberální a pokrokoví“ páni uči
telé udělali z konfesionální školy takového stra
šáka, že se bo nyní sami bojí.

Oož se je ta konfesionální škola opravdu tak
strašna? Nuže, podívejme se trochu blíže na toho

a.
Požadavky křesťansko-socialaí v ohledu škol

ském jsou ve spisu Radolfa Vrby vysoačeny takto:
„Aby obecná škola byla zase katolicko-kře

sťanskou, aby náboženství se vyučovalo nejmíň 4
hodiny týdně a ostatní učivo duchem křesťanským
pronikouto bylo, aby mládež o mravní a kultarní
důležitosti učeníKristova byla přesvědčena, aby
nevycházeli se školy žaci, kteři sice o Kristu saly
šeli, aby jeho etnosti, které kázal a konal, znáti
a osvojiti se namčili, jako ma př. sebezapírání,
lásku k bližnímu, poslušnost, pokoru a spravedlnost.

Škola má dítky vychovati pro šivot, k lágpa,
kumodlitběa kpráci,tímsestanedítěschop
obstáti v oboji o existenci.

ádáme pravou míru vsdělání du
Ševního, které se nesmí díti na úkor
zdraví tělesného, aby dítkynezakrnělytě
lesně. V 4 rocích vyučaj se důkladně ná
bošenství, čtení, psaní a počtům, v ostatních pak
rocích rozdělena budiž škola obecná na školy ven
kovské a městské a podletoho též učivo. Mlá.
dež bud pod školní kásní aš do 16lot.
Hlavním úkolem budiž, aby se dítky naučily 89
mostatně myslit a své úsudky si tvořit.

Pro nemajetnébudižškola bezplatnou.
Žádáme výchovu mládeže národní,

Vopravdové lásce k národa a ve spra
vedlnosti k národům jiným. Poněvaděčlo
věk náležeti může jen jedné víře jako jedna kvě
tina vyroste v určitou květinu, tak chceme děti
vyznání katolického pro sebe a židovské děti af
si jdou do škol svých. Choeme, aby nesměl žádný
učitel učiti, není s dítkami stejného vyznání
a který i svýmživotema působením nedává dětem
Vzor křesťana. Dle toho badiž výchova učitelů na

dolarech nějtelakých přeměněse na základech křesťanských.
ežitosti náboženství a vedení mládeže k

životu křesťanskému bodiž úplně svobodě církevní
ponecháno, V záležitostech nábošenských budiž
podřízena škola kostelu. —

Zvýšení mravnosti, zbožnosti a kázně mezi
mládeší neuikodí ani pravé osvětě a pokroku, ani
snahám našim národním, ani hmotaóému blahu lidu.
Naopak od zvýšení mravnosti, pravé zbožnosti a

něočekávatiki Jeně 7 že dostanouleedíny, řemeslníci lepší u a pomocní
průmyslnícidokonalejšídn '

Pak-li katolíci dbají též zájmu lidu a počí
tají a faktickými poměry, mejsoutím již také proti
zvýšení vzdělání. Faktum je, a páni učitelé toho
popříti nesmí, že včas pilných prací čtvrtina, tře
tina, ba i polovice školou povinných větších dítek
ve škole echází, že baď odrostlejší jí doma

své menší mpapooe aby rodiči jejich prací vícesi vydělati mohli, anebo pomáhají odrostlejší ško
Mci rodičům. Faktam jest také, že tresty a věno
mí rodičů nepohnuly k pilnějšíma posílání jich
dítek do školy. Páni učitelé a tím faktem také
počítají a nad nedbalou návštěvoudítek více nebo

méně Ařimhouří oči, sejména — jsou-li to dítkyobecních starostů alidí vobcích větší vliv mají

pr dem mn esiský anivzdělánídítekmravnost. Kdyžtedy pro dobu pilných
prací žádají ne újevy ohledně návštěvy školy,

mají takové žádosti jistě oprárnění do sebe. Jejich

porolení všeobecné vzdělání a morejita nepoškadí,dyž nemí pílných prací, mohou býti dítky více
a třeba -též déle k učení přidršovány. Kdyby od
rostlejším diťkám dostalo se pro bydoscíJejich
povolání odbornějšího vzdělání, kdyby se za př.

pro 14—16 leté tky zavedly ovací ho
ny i pokračovací Škelydro byliv nich sároveň utvrsování v prav náboženských, tedy

každý rozumný bude pro to. —
Tážeme se proto všech soudnýth a svobodo
cb lidí, zdali jest v "katolickém „programa

něco,co by měloúroveň vzdělání a mrav

mesttse šití. takové“
přodhesují.Jednánítakovémusliko66sejroshoě.
něji odsouditi.

Sámsvobodykdobodeo—svoboduznává
žit každou, praví Kollár.

Rodičům katolickým mus býti
volnest, aby žádali, jak mají děti jejich býti ve
deny a vychovávány. A jest-li jim kdo ťo saka
zuje a je okřikaje, jedná tyraasky.

Pakli se jim dokonce posmívá, když žádají
zvýšení mravnosti skrze zvýšenou výchovu nábo
ženskou, jedná při nejmenším řečeno bloapé.

A jest li hází kdo po nich kamenem —jedná
bídně, takžese musímeod počísánítakovéhood
vrátiti 8 opovržením v ardci.

Opakujeme ještě jednou: Židé mají svou
škole židovskou, pravoslavní — pravoslavnou, pre
testanté protestantskou,tedy konfesionální v

vém alova smyslu a jak fakta dokazují, uorně školy ty obyvatelatvu tamnímu slouží. My
Slované zejména cítíme výbojnost protestantaké
německé školy.

Je ted praredlivo, aby škola katolickýchu.rodičů byla
Budoucnost ukáže, še so takorou v tájme

rodiny a vlasti státi musí.
Již teď každývidí, žemládežztrácíúctu a

kory k rodičůma Sooaloěněnr je stálo vzdorovitější, vzpurnější a neposl Bechce po
sloucbat, nedovede trpět, strádat, odříci se něčeho
a se obětovat, že až oa řídké vyjímkynemá ide
alů. Naše eládež 00 stává vačnou, materia
listickou.

Nenítak jen u más,je tema tak i jinde.

asie, všdy klidný a chladnokrevaý bi
„Ukázalo se, že vše jest u nás ve Francií

lší, i všenárodní vláda, representována výenárod

mažďovací, i bezplatné, povisné vyučování, pro
které stát v jedné chvíli div nesbankrotil,skrátka
še. Nechť pohledneme kamkoliv, všude a ve všem
úpadek. Francouzská rodina, ta stará, ušlechtilá
škola úcty, povinnosti, chrabrosti a cti od nejvyšší
až do nejmitší vrstvy nalézá se v úpadku a jest
nezbytnětřeba ji povznésti.“ Tempa, který dříve
moderní školu tak vychvaloval a schvaloral též
pronásledování katolické církvea katolickýchkněží,
přisnává dále: „Nám se osvoboditi ná
rodní vychováaí z dozoru církve, ale dobyli jeme
tobo úspěchu tím, žě jeme zrovoltovali navzájem
proti sobě všecky mravní síly, jichž rovnováha i
součinnost jsou k vychování ditka a
k zachování zdraví společenského organismu. Voj

na školy proti církvislepěvedenákoněltím, še ebíjí mravnost“
Článek svůj koačí „Tempe“: „Zdaš mohli
očekávati tolika vydajích a tolikerém

úellí od r. 1872Čsěných takové výsledky? Uvašte,
co stát ročněvydávána všemožnéškoly,jak pe

čoje o vychování dobrýc učitelů, © vypracovánísdravýchmethod; dodejte k toa vše,00 804
kromoa iniciativou se děje pro sirotky a mravně
svrhlé děti! Jak bychom se po tom v ocměli
ptáti sebe, není-li osudným zákon,názledkomkto
rého roste počet mladistvých zločinců zároveň s
pokrokem národní osvěty, aneb není-li ve všech
našich zřízeních trocha sovaných a trochu
spěšnéa nedočkavězdělanýchjakási skrytá vyda
která ochromujea kazí sociálníúspěchnovéškoly?“

Toť ná zpověď liberálního orgánu
framcouzaké vlády, která zaslabuje j též
unás. Školství, které vede národ jem kosvětě,
nikoli ale stejným krokem ku zvýšení mrávnosti,

B a o aeřavécestě. 3 nedávnovítězkví bylo prohlašováno za nej

kovyborckz ČSMTaytaznl
močí apřímaíkaolici? Záji, senársti, zadalo
vání tak brutální jaké dnes v so

dějí, ochopen jest židovský lžiliberalism.

Velký župní koncert wJaroměři.

Pod protektorátem olovné městské král.vinného m Jaroměře byl v dno
18. červenceIV. úupní ajend „České pěvocké u


«

Py severovýjch odních Čach“, v níž odražen
zpěrácké lky: „Besdl“ v Ceské Skalicmy, Zákoj“v Česveňém Kostelci, SDobroš“s

Pe i ne ds ), odbor“% a“ v pěvetí.
Og“ v Opečně (25 pěedů), Kácov“ v Nové |

stě n. M. (aí40 pórců apěvkyň) a „šařomíš
veJaroměři (ea 70 bévodkýchdíl). o

Výkony plv žapy severovýchodních Ču
b lepé, ma náš v spolky v župš sastótr
pedémohou býti hrdy. Pýsi sbormistříj

velice pečlivě a precismě. ftp
společnáskouškadane11.ČervencevDo

vémMěst a pak skouéka k před |s voj orchestrem,a o —jak ceříká—
jako nadrátkách, Zhoušku růži obommis:
Jaromíra“, panušítel Stock ý s Jaroměře, známý

ý pěvec a znamenitý hudební odborník. O zdarvýteča
koncertu má téá nemalou sásluhu kapelník 74. pěšího

zp

pluku, Poch mann s Josefova, žák é kon

servatole a jana professoraKličky,kter) nastudovalce svým scaným vojenským orchestrem veškeré
sbory velice svědomitě a s láskou k amění.

Koncertní sál v jaroměřekém Grandhotelu byl

již před 2%, hodinou odpolední přeplněn Wpranauspolečností hlavně = Jaroměře, Skalice, Náchoda, —
Opočna, Dobrušky, N. Města, Králové Dvora, Smiřie, *
s Králové Hradce, Pardabic.a s blíských míst. Ga

lerie, ozdobená znaky korumy české, obsazema brle
orohosí rom pod ní zaujali pěvci a blíže k
oenstvu v ladnémpolokrahu r

Hned první ekladba Jos. Kličky:„Žalm47“ pro smíšenýsbor s průvodem velkého orchestzu
přednesen byl od oslé žapy 180 dam a 190 pěvců
skvostně. Chorál proveden byl s nevšední mohutností,

které tak vromcměk srdci mluví, jsou zajisté plodem
ušlechtilého, vytříbeného vkusu hudebního. Přednosti

skladby jsou mnohé, které sbormistr pan Sooký
případněvystihlapěvclsdařilek platnostípřijvéhlasy střídalyse eorchestrem sprocisností,

jakou vídáme jen u sborů, jejichž členy jeou vyškoení i. Úrčitýtakt pama sbormistra napomáhal
nastupování jak v jednotlivostech, tak vem

semblu. Inteligentní poslechači-byli přednesomuchvá
osni a mocně pohnutí. A jaká by když vedle ve
lebného nápěru působí slova ě vážně:

i „Národovésvěta, E ou Jestmoonýnelidstvau písně jte“! Hospodin jest mocn detva
vl al Črrá věčně Jeho vláda! 02 j
tvorstva milostivým Pámem. Velké, divné skatky
sají moc Jeho. :

BRadajte se národové,
Žalmy alavné Pánu pějte,
na oltáři Jeho trůnu
dary skvostnéobětajte|
Milostivá Jeho raka
všemu zlému ráda brání,
Bůh své věrné v kašdé chvíli

nekonečnouláskou chrání“ Kliška- Půítomnýhudebnískladatel,pan prof.J. K lič
odměněn byl ohvostným vavřínovým věmcem, který
mu podal místopředseda Jaromíra, P. J. Váňa. Pěv
cům a pěvkyním bouřlivě aplandováno.

Drahým bodem ramu byl mistra Bedřicha
Smetany „Vyšehrad“, symfonická báseň s cyklu
„Má vlast,“ kterou pro solovou harfu upravil p. Ir

k SlečnaHelena Kličkov ajest ser le$Ý,a něžnými svými pestíky vy z

lorakého Nástrojesv v provděkrat překva:ibný talent slečny Kličkovy snoubí v s0 va
jící hotovosttecknickoanE u sí

těteotes slečna
procíběně. , až hudební a dramatické své
studie sbeol že v vovzácnouumělkyní.Ža
avévynikajícív



vatojeneké proudy“,dále dr. Antonína Dvo

lov nobý tance č a" vekypochod sopery „Drahomíra“ Seno
tany „Obrásky s voškorých jeho oper“ Kmo
chův „Rměs s českých písní národních“ ©

Boíte fantasie = opery „Mophistofele“
Skvostná byla Ruabinštejnova píseň pro křídlovku.

„hora“ Celátape zla mezi tím emíšenýsbor
pŘe AOEASO ndenré hlasy něvet k ony

y vysviče I pěe aetya) všecky stupně ní krásy. ivováno
stejněhmotné Řortiseimo tak i něžné pienissimo, 8
co hlavní: chválena srosamitelnost a správné akosn

tování pírko sovy- ně„předneslyn jaroměřský mužský sbor Slavíkův „Navlas
Mile se obecenstvasamlouvaly „Národní

(aně“, které přednesl damský sbor Jaromíra. Sle
ar Jámaly ai hlavinky,kterou cestičkou půjde jichilý, sda-li toa dolejší nebo hořejší, pak se upřímně
přiznaly: „Ráda, můj slate) Honzíčku, ráda tě
mám“ a komečné prozradily: „Počkej, povím, šes na
mne loudíval...růžičku, ba i hubička.“ Zpěvbyl
krásný, roztomilý, rhytmus a dynamické ování

byly„právně Skoda, že jeme se nedočkali písněGos „Víno a krev“, mužského to vynikajícího
sboru. Župní ajezd vJeroměři, který skončil obligát
ním tanečkem, zůstane účastníkům v milé upomínce.
Pen professor dr. Kaufmann, semské
ústřední j pěvecké, vyslovil při svém odjezdu
účinkujícím úplnou svou spokojenost a těšila jej také
přečetná návštěva obecenstva. Pochvala tato s kom
pententního místa bude české pěvecké šupní jednotě
severovýchodních Čech sajisté jen vzácnou pobídkou,
aby v nměleckém svém snažení a rosvoji pokračovala.

* Řádaáschízo městskéhozastmpitekstna
královéhradeckého

konalase vsobotupo S. hod. odp.Zabájilji starostap
dr.Ulrich, kterýpřistoupivkprojednávánídenního
pořádku, pravil: K vyzvání voleslavné © k. zemské
bkolnírady v Prase, ze dne1. t. m. vyžaduje +e
Hsnesenío tom, še ceměsto HradecKrálovézave

ohlapeckou,
aby potřebnékrokyv příčinějejí zřízeníbylypodaik

; $ E ÉR
že obec Králoúbradeckázavazuje se násl
A vydržováním měšť. chlap. školy spojený

náklad.Návrhten byl jednohlasněpřijat.Starostap.
dr. Ulrich rcterovalmatoo 2. a 3. odstavcípro
gramu, které spolu souvisí. Podal především zprávu
o stava otásky pravovárečného dříví a pak o návrsích
al. ©k. sborového velitelství v Josefověatram ode

|
kote, v miž 00 strany pravovárošnéhoměšťanstva.za
sedali pp. Waldek, Formánek a Honke, ce
strany obcepak starosta a pp. Vávra a Rous. Pan
ředitel Vávra však z enkety vystoupil a zá důrod
uvodi, te nesouhlasí s návrhy pravováročným měšťan
stvem Člušnými a aby se ma nemoblo vytýkati sta
movisko osobní, ježto ve flošně oníž so jedná, nalézá
se továrna firmy Lbotovy. Na jeho místo povolán byl

. 00 0 stavu
otázky pravovárečného dfíví týče, podotkl p. dr.
Ulrich, že to jeomfakta (skutečnosti), které
obci sice na úkor, avšak opírají se o skutečné poměry,
s nimiž matno obci počítati. Obec se vzpírala dávkám
dříví a okřesní výbor, jakožto první instance odepřel
také pravováročníkům obvyklé dávky dříví (4, 3 aš
A m. ročně) avšaksomský výborpo odvolání se pra
vevárečníkůroubodnatí okresního výboru zrušil Aros
hodi, aby obecní zastapitelstvo rozhodlo, mnoho-lí
dříví ve má pravovárečaíkém= obecních| lovů
dáti.Zásobydřívívletech1894,1896,1896a 1897
a zájmy obceměly míti vlivna to, macbo-lí obec
pravovárečníkům dříví dá. Toto rozbodnutí semekéhoži
'"
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prošly všemi instancemi. To na ařeteli měla i oakota
aeproteroshodlase prooystémvýkepnía sicetak,
aby sa dárku dříví zredukoranou oa 1'1 Čtver. m.
dostalo ze jakožto náhrady jednom pro vždy každému
majiteli pravovárečního domu — a jeli jích více,
všemadohromady —- 100 sl. Ješto je pravovárečných
domů 176, bede representorati výkupné obnos 17 000

pokud možnost toho během r. 1897 z výsledku obec
níbo hospodářství 00 objeví. Na to přednesl p. sta
rosta tento určitý návrh: „Kašdoroční dávka dříví
s lesů městských vůbec a s lesa „Obec“ svlášť pra

1896, 1896 a 1897 'i pro futuro navždy se sruduje.“
Naproti tomu vyplatí obec královéhradecké každému
majiteli pravovárečného domu (a jsou-li dva neb více
opolarlastaíků —- ovšem támto apoluviastaíkám do
hromady) jakožto náhrada za toto arvšení jednou
pro vždy 100 zl. běbem r, 1897 proti řádné listině,
kteroa se za sebe a sa dástupce svó vo vlastnictví
jejich domů kašdébo nároku na tuto dávku dříví
úplně a na vědy vzdávají“, Pan starosta v referátu
svém pokračoval a zmínil to o tom, že r. 1882, když
jednalo se o převzetí hradeb, uzavřena byla s pravo
várním měšťaostvrem smlonva, dle níš toto zavázalo
se odevzdati obci k vojenskýmúčelům 120 jiter svých
pozemků pod le-em obecním s podmínkou, že obec
odevzdá mu ze to stejnou plochu souvislých pozemků
aa Moravské straně počítaje vto plocha obou flošen.
Kdyby bylo zůstalo při původní figuře cvičiště, otáska
obou flošen byla by se stala bezpředmětnoa, poněvadž
by zahrnuty býti maasily do výměry pozemků, které

vovarnímu měšťanstvu se výménos mély poskytnoutí.
m všsk plocha pozemků, které vojenský erár od

obce vyžadoval, byla o 14 jiter zredakována tím, že
byl v městských lesích postoupen pozemek pro střel
pici. Dále změnila se situace i tím, že vojenský erár
nebyl spokojen s pozemky pod „Brnem“, které jsou
vibké a jejichž upravení na cvičiště bylo by bývalo
spojeno s velikým nákladem, a žádal, aby na cvičiště
místo 45 jiter 192 čtver. sáhů pozemků pod Brnem
dala mu obec přiměřenou plochu x- lesa „Obec“.
Za tou příčinou konala se komise, jiš súčastnili ce
sástupcové obce a vojenského eráru a při níš přijato
bylo, aby obec na cričišté postoupila 46 jiter 182
čtver. sáhů z lesa „Obec“ a pravovároční měšťanstvo
s pozemků pod losem timtose prostírajících asi 60
jiter. Následek toho bylo nové vyjednávání s pravo
várečným měšťtanstvem. Při něm činěny byly návrby,
aby buď flošny byly vyloučeny a pozemky jivé za ně
provovárečníkům dány, nebo aby jedna fioána připadla
obci a druhá pravováročnému měšťanstvu. Když do
bodnutí o tom nebylo docíleno s měšťanstvo od obou
flošen upustiti nechtělo, rsnikla v enketé obava, še
by došlo ke sporm s prarovárečným měštanstvom a
baď še by vojenskýerár mohl poušíti vtorato přípe
dě klansule v povnostní smioavě, dle níš, kdyby mu
obec cvičištězo la neb sčásti odevzdatinemohla(do
15. března 1898), erár oprávněn jest na její škodu
a útraty cvičiště kdékoli jinde sí opatřiti, anebže by
obec po případě s obětmi naléhati musila na vojenský
erár, aby upustil od požadavku lesp na ovičiště a
aby přersal pozemky talk, jak původné v pevnostní
smlouvě pro cvičiště byly vyhlédnaty, čímž by obec
stejně o obě flošny přišla — přistoupila konečně
enksta k toma, aby pravováročníkůcmpostoupeny byly
plochy obou flošen. Zároreň však ustanovila podmín
ku, že poked obě flošny nemusí býti zbořeny, totiž
do 17 let, zůstane užívání a disposice jich a nájemné
s nich obci, po 17 letech pak že prarovárečníci vlast
ním nákladem je zbourají do úrovně lučin a še nyní
upustí ode všech námitek proti odevzdání žádané
plochy lssa pro vojenské cvičiště a od námitky proti
jeho vykácení, které činili jednak z důvodů veřejných,
jednak k vůli nároku na dříví prarovárečné z lesa
sObec“, jehož část za ovičiště postoupena býti má.
Tato námitka ovšem byla bezdůvodná, ješto vařejno
právní nárok na dříví disposici s lesem městu ne
brání. Tím vším přiváží město skutečnou oběť další
shodě. Dlužno uvážiti, že plocby obou flošen obec
tusí eráru zaplatit jakošto pozemky stavební; právě
tento důvod to byl, pro nějš kdysi uzavření pevnostní
smloary bylo s druhé strany odpíráno; jestliže pak
nyníeežádá ausnéstisemá, aby tyto právěpo
semky vyměněny byly sa posemky polní poměrně
meaší ceny, jest to jemoběf, kterou město, chtějíc
se uvarovati dalekosáktých sporů nevypsatelného kon
ce, přinésti nuceno jest. Při výměně 60 jitar 15B9
Štvor sábů pozemků pevnostních za pozemky pravo
várečníků (navršené vpřípisa ©. k. voj. staničného
velitelství v Kr. Hradci ze dne 4. července 1897 č.
798) bedicž plochy obou flošem sahrauty mezi osy
pozemky, které pravovárečníkům postoupeny budou,
ale „pod podmínkou, a) že © pravovárečníci saváší
obě flešny ve lhůtě pernost. smlosvos do nivenu la
Čin vlastnímnáklademsbonrati;b)že upustíodvšech

žádané plochy Jesa 45 jiter

které dle omlouvy pevnostníse dne ©. dab
“, Pan Potříček

. starosta dr. Ulrich pravil, že
následkom Gocileného právě dohodautí opracovén mě

štanstvom možno rosbodvouti o nárrbu sborového ve
litelství v Josefově stran odevsdání pozemků potřeb
ných ku zřísení voj. cvičiště. Nárrh jeho se ochválil
pak jednohlasně. Pan starosta: připomenul pak, že
dosavadní cvičiště bylo vojska ponecháno do konce
1898 a tím i oklizeň sena obětována, sdělil, že voj.
stavební oddělení žádá, aby užívání dosavadního ovl
čiště bylo potad prodlouženo, pokud komise sestavená
se zástapce obce a voj. eráru neuzaá úplnou spůso
bilost nového cvičiště. Pan starosta navrhuje, aby
stavebnímu oddělení se odpovědělo, že lhůta do konce
r. 1898 je dostačitelná pro úpravu nového cvičištěa
še na neurčitý termín přistoupiti nelze. Pan stárosta
referuje dále o žádosti staničního voj. velitelství, aby
60 ponechaly na cvičišti prahy lesa ku cvičenívoj
ska v útoku a hájení lesním a pro jeho odpočinek.
I navrhuje, aby se voj. velitelství učinilo po vůli, ale
s podmínkou, že za dřírí na pruzích těch slušná ce
na obci bude zaplacena. Zároveň sděluje, že erár
žádá, aby a kácením lesa se počalo v listopadu a
bylo v únoru ukončeno. To se dá provósti. Pan ře
ditel Vávra podotkl, še město ztratí dvojí sklízeň
při změně cvičiště. ©Eráru se musí připomenouti, fe
obec mu přináší oběti. Zároveň budiž přípisem eráru
podotknuto, kdyby posavadního cvičiště užil dóle než
do konce r. 1898, musí obci zaplatit náhradu v su
mě, která by odpovídala nájmu za ona laka.

Při hlasování přijat byl návrh p. starosty, aby
staré cvičiště se ponechalo eráru ještě r. 1898, a pak

dodatečný návrh p. žid. Vávry, aby erár platil s to
hoto cvičiště přiměřené nájemné, bude-li ho užívati
přes čas. Na šádost erára, aby se ustanovila komise
k vůli ohledání nového cvičiště, sda-li toto bude
vhodné,nepřistoupeno. Obruby lesa kol nového cvi
čiště se sice erára ponechají, ale erár má stojaté dříví
wstromy)zaplatit. Architektpan Weinhengst od
poručoval pak jako lesní referent udělení definitiva

pena nadlesnímu Josefovi Strachotovi, protože se
osvědčil.Pan A. Dvořáček, který přijeldo schůze
s Mladé Boleslavi, pravil na to, že tento moment
očekával a radostí. Znal p. nadlesního jako člověka
výtečného a proto ho odporučil. Sám byl roku 1894
sa ové zásluhy o leznictví vyznamenám, lotos však
byl zrodného města jako mrchavyhnán s referenství
vyštván a p. nadlesnímu udělena byla důtka. Vinen
prý je tím Ratibor, který prý vylíčil věo tak, jako
by se byl snad dopustil krádeše dříví. Jej, synka
městskéhoprý zrodného města vyhnalatato afaira,
takšov císím městěmuzilhledatdruhýdomov a
novou existenci. To vše jen darebák zbuntoval a
litaje, še není schůzi přítomen.Starosta p. dr. Ul
rich odmítá tyto nepřiměřenévýrasy. (Souhlas) Pan
Dvořáček se omlouvá, še neříkal, že ten darebák
je vzastepitelstvu,ale slovapanastarostybéřona
vědomost a děkuje té náhodě, še dmessi prývydobyl
satisiakce bes cizí protakce a cizí pomoci. Zpravodaj
paa Weinhengst oproti p. Dvrořáčkovinamítá, še drahý
ucházeč o místo pana nadlesního byl zrovna tak dobře
kvalifikován, aje přesvědčen, še by byl zrovna tak
dobře konal svou povinnost, jako nynější pamnadlesní.
Paa Dvořáček v této věci pranic nerozhodoval. Co se
týče oné důtky, dostal ji pan nadlesní tehdy plným
právem (Souhlas', avšak pak konal svou povinnost s
proto právem se přimlouvá, aby ma definitivam udě
leno bylo. Ostatní poznámky jsou osobní věci pana
Dvořáčka,ty myslí,že sem nepatříaproto se o nich
nešíří. Pan rada Pilnáček podávalpak správu o
movém prozatímním jatečním řádu, jehoš znění pře
četl. Pan Potříček se táše, zdali byli uzenářia
řezníci ohledně obsahu jeho tázání. Starosta pan dr.
Ulrich pravil, že tásání nebyli, že však je řád
zdělán dle ochválených řádů jatečných. Poukazuje na
cyklisty, žádá p. Petříček, aby řád nebyl potud echvá
len, pokud by interessenti o něm slyšení nebyli.
sníci a uzenáři jsou velci poplatníci a mínění jejich
třeba vyslechnout aspoň s touže ochotou, jako se vy
slechly náhledy cyklistů. Ačkoli sám není řezníkema
zástupoem tohoto stava, prohlašuje některé věci v ja
tečním řádu za nepřijatelné a neeplnitelné a některé
výslovně uvádí. Sterosta p. dr. Ulrich pravil že
má obavy, še provisorní jatky budou zrušeny, pak-li
te zavčas mnohé nepořádky neupraví a neodstraní.
Bada pan Pilnáček podotkl, že při prozatímních
jatkách je místo jen pro 10 kusů, aše více jich tam
státi momůše. Navršený stavební řád je ostatně jen
provisorním a sa prozatímních poměrů třeba s ním
počítatí. Když pan Petříček opět se přimlouval
za svůjnávrh,odpovědělp. starosta,šesa těchto
okolností nelze učiniti jinak, než aby městská rada byla
zmocněna jménem zastupitelstva schválit navržený
jateční řád po slyšení interessentů. Protože věc kvapí,
musí se tak státi v nejbližších dnech. Přijato. Archi
tekt pen Weoinhenget podal pak zprávu c. k.
hydrografického oddělení zemského za zřízení dešťo
měrů vměstěnašem. Věcje důlešita anáklad budo
obnášoti jem 160 si. Pan dr. Heller poukázal pak,
jak důležity jsou někdy hydrografickézásnamy vpro
cesu.Jedmouvedlspor, kde šloo mmohotisíc slatých
náhrady, ale v oslém městě nebylo hydrografických
záznamů anebylo lae zjistit, zda-li šalobcí utrpěli
vodou skutečně škodu čili nic. Tu mu vypomohl
snomse jedem dp. farář, který spolehlivézáznamyna
vlastní vrub kgmal a proces pak dr. Heller vyhrál.
Po těchto alovech náklad na h schválen i
hlasem spořivéhopana Petřička, Pan Dvořák si
stěloral, še ohledně upravenítržního řádumic00no
stalo, ač mato naléháno. Pan starosta dr. Ulrichodvětil,šekomisejišnávrhvypracovala,ševšakbo
sádajíještěněkterézměny.Nato pamstarostarofo
rovel o percelací bloku 0. Zastavení podélných parcel



v Bakossku a$e Čechové budousase zahnánido
mjostřejší o Budoe-li připravení, konečně

svítězí. Týžpsa Ed. mlavil před 4 lety
é o Dej jší „ o hlasovacích lístcích, o

kanonech a koulích znich vystřelených, ale pak první
utíkal = pokrokářského bankotepo u v Cho
dirově restauraci, když se do vlošila policie.P.
de.Grégrtaké ami nepípl, kdyžpokrokářibyli odsm

ání © savíráni. pebtŘ G více se menaačil, neš

radikálněmluvit, 6 necháPo itika dělatbol tabonýmiHerolda, Kaisla, Kramářea Pacáka, no ovými
enuneiseomí jeko « Slaném více národa škodí meč
prospívá.

Ultěntectví. V úterý v 9 bod.večerbavilo se
několik učňů se strojnické dílny p P. v Kuklenách
tím, že háseli s Kozinky kus šelesa do oken badovy
četnických kasáren. J z hozených kusů ve voli
kosti zlatníka, ovšek a ostrými vletěl do oby
dleného bytu v prvnímposchodí a málemše přítomné
neporaail. V uličníchch zjištění V. Bemed,V. Polánek
a Ant Bareš..

Sjezd mly a somědělců kosalse
nedárno ve Vídni. Z byli přítomni
českého odboru zemědělské rady Heřman Janda,

předseda 6 obchodní komory Wohanka, mly
náři Rono a Karlík, Teklý, Horák a

je JmánemměstaVídněaval o bneger purkmistr.Sjezd vyslovil ma za i
jásota dík a uznání, de se vědytak horlivě ujímal

zájmů mlynářů a hospodářů maproti Uhrům. Dr.
Luegor odvětil, o te i na dále bude snašit aby

Rakousko naproti Ohereku nebylo vlivu, jaký mas ohledemna u apočetobyvatelstvapří
oluší a abyBakousko sůstalo státem, který vrchní
panství uberského státu dostati se nesmí. Potompo
jednal český mlynářs Karlína p. Ronc o srušení

m cílb řízení, Rolníci a mlynáři dádali v loniip m vláda, svláště ministry orby a obchodu,
aby mlecí řízení a nikoli 81. jnee 1697
bylo srašeno; aby celní dluhy uherských kartelových

mlýnů rtypěl ízení po dstalé a asi 8 miliony obe
Bádežící yly přísněvymahány i súroky; aby nberokéobšlí a mouka nmepožívalyna drahách zvláštních vý
hod; aby tranaitní ahladiště pro eisosemské obilí
vwRakousko-Uherska byla úplaě zrušena; aby da

najská avební a uberské dráhy, které
cisozomské obilí se Srbska, Bolharska, a Ramanska

do Rakouska dopravují,používalyja takových sazeb,
které sepovolujíninými ta: výrobcům,poněvadů jestkásáno, že platnými tarify stagnicovými a růsnými

Fefakcemi olo z cizozamakého obilí, bez toho níské,
iilusorním se stává t j. — vlastně se neplatí, takže
pak naše trhy bývají zaplaveny obilím a plodinovými
výrobky na trhu konkurovati nemůšeme. Nařízením
vládním ze dne 6.ledna 20 medoatalonašim mlýnům
žádné snačné úlevy, naopak tlak uherské konkurence
stal se následkem nastalé pro Uhry příznivé konje
ktary prorakouské mlýny ještě ailnějším. I teď
obchodní konjextera Uhrám přízniva. Jest to tedy
malebavou hospodářskou nutností, aby 80 se zrušením
mlecího řízení dále neotálelo, neboť uherským mili
onářům vynáší milioay zisku a mám škody. Protože
mení naděje, fe nové vyrovnání du 51. prosince 1897
schváleno bude, nutno šádati, aby á od ©.ledna
1800 se mlecí řízení srašilo úplně. Mlecířízení za
vedeno bylo teprve r. 1883 pouhým ministeriálním
pařísením a dá se tedy pouhým ným nařízením

mlecíhořízení. Pan Polaterer se vyslovil pro ara
čení terminového obilního obchodu. V resolucí jedno
hlasně přijaté šádejí mlynáři a zemědělci, aby se
příště dovolil obchod pousé « hotovým obilím. Sjesd
vyslovilsedále proti zvýšení pojistného při
úrasovnách a při úrazovém pojišťováníděleíků 00

útraty vyrovnání s Uhbsy rolníci a
setak příštěnedělo,tomuse uvaruje

pak-lise zřídí celní čáramesi Rakouskem
a Uherském.Sjezdusneslso ,žemébýtivláda

ne místo seoslní smlouvy,
t r. vyprší, uzavřela jem celní s

amlouvu, kterou by jednota říše na veaek
která by umožňovala zřízení celní

linie mesi oběma polovicemi říše, tak aby obě polo

3k:
Bamovrah. Nebylmalýani volký,nebyl suchý

"ami tlnstý, nebyl hlachý ani slepý, nebylnaj ošklivý

anidý alebyl- ně ý vý m enec.HřmotOomrse všech
Zkoderníchluftáků udůlet si opravěnnývýletce

deše mpaneřídácíhoučitelenaškole Nepasicko
Plešenské Ačkoli neměl « sebou žádných cestovních
Hstia a ačkoli byl oděn v pončkud křiklavém úbore

zelené a šedé, byl přece přijatvlídně a nový
nejkrásnější | Než

Obchodní gremsla s českéhosererovýcho
du uspořádají 22. srpna ve dvoravě zdejší nově vy
stavené obchodní akademie ajesd českého kupectra,
v němž porokují: 1. O průkasu způsobilosti a ob
choda podomovním. $. O nedělním klida, © době
pracovní a výpovědi. 8. O orgaoltaci kepectva, vy
manční téhož ze společenstev smíšených a sřízení
žep. 4. Vymahání zákona o nepociivé soutěší. 5. O
záložnách gremialiních ku zvelebení úvěru a O nake
povacích družstvech. 6. O obchodním školství.

c Přednáščku © nových daních a jak
se k mí přihlášky díti mají, uspořádá v pondělí dne
26. července t. r. o půl 8. bod. večer v Živmostensko
čtenářskéjednotě říšský poslanec p. Václ. Formánek.
Obchodní gremium vHradci Králové savo k přednášce
všecka rpolečenstra. :

Nepeotivý čelodím. Jos níček,23
letý čeledím u rolníka Jos. Drobílka ve Škrováděu
Litomyšle ukradl svému sazměstnovateli 23 ai. a práskl
do bot. Po sloději se pátrá.

Nemilá poštovní novinka zavelenabade
příštím rokem a poštovsímu eráru značný výnese užitek.
Prvním Jednem r. 1898 začnou se totiš vydávati nové
poštovní zoámky a tiskopisy ne základě koruosré měny.
Kortespoadevění listky budou pak čtáti 6 halířů (2 apůl
kr.). — Otakovéto na základěvsora pošt německých
saváděné noretiny není věra co stát. Kdybyraději vrobní
poštovní správa postarala 0e o přesné provádění jazyko
výchnařízeníu vajtění olažbě| sevnějšíhoosnadovánípošt.atolegrof.stanicsúředníchmístaostí.—Zdrašení
korrespondenčních lístků bude téšce zvláště ve
venkovskýchobcính. Vmístech, kde je erární pošta, ne
platí obyvatelstvo sa dodání dopisů ničeho, kdejsou jiné
pošty, jest poplatek mírný. Avšak ve venkovských obcích
muspletit poslům od kabdéhopoaní 2, 3, 4 i 5kr. a
ještě jich pořádné medestanou. Ato je mespravedlnost.
Neboť + konstitačním stétě mé platit: Stejná práva,
stejné břemene

Brojí Jubileam.
Slavnosť astiletého posvěcení svého na knoěž

ství slavili v Hradci Králové v úterý a ve středu
kněží r. 1872 vysvěcení. Slavnosti se osobně účast
nili důstojní páni faráři: Josef Barvíř v Mora
šicích, Josef Elias v Sudějově, Josef Hovorka na
Kaňku, Josef Krihl ve Studnici u České Skalice,
Václav Kracík vwTurkovicích, Karel Macháček
v Opstové, Váci. Strnad v Koórberu, Jos. Stýblo
v Lošanecb, Jos. Šrámek vik. sekr. v Nebeské Rybné,
V. Weigl v Sopotnici, August Zdárský ve Smrčné,
dále Jan Severa, kněz na odpočinku, vdp. biskup.
vikář a farář ve Slatihanech, Antonín Schreiber
a konsistorní rada a professor Dr. Vincenc
Rutb v Hradci Králové. Ostatní omluvili svou
nepřítomnosť nemocí nebo jiným nutným zaroč
stoáním a telegraficky nebo písemně přáli svým
kollegům mnoho zdaru. Slavnost započala v úterý
v kočžském semináři duchovní řečí P. Cibulky
člena Tov. Ježíšova z Hostýna, K alavnosti se
dostavil dále pozvaný zpovědník, provinciál Otců
Františkánů z Praby. Ve středu ráno o 6. bod.
prosloví opět duchovní feč dp. Cibulka, načež o 7.
bod. Jeho Milost ndp. biskup Edvard Jan Nepom.
Brynych za přísluhy svého vp. ceremoniáře a
dvou semijubilantů sloužil mři sv., při níš podal
Tělo Páně semijubilentům a nastávajícím novo
svěcencům, kteří drabý den byli svěceni na pod
jáhenství, v pátek pak na jáhenství. V poledoe
měli semijubilanti společný oběd v semináři,který
poctil svou přítomností nejdůsteřnější | Vrchní
Pastýř a vdp. praelát a kapitální děkana gene

. Dr. Alois Frýdek. Jedeo ze semirální vikář
jubilantů pronesl uctivý přípitek, vzpomenuv před
tím drahých rodičů, učitelů, profesorů a před
stavených, ovětitele a ndpp. zemřelých biskupův,
Jeho Biskupské Milosti. Na to nejdůst. Vrchní
Pastýř pronesl jednu zdravici svému i semijubi
lantů profesoru s představenému, vdp. kap. dé
kanovi Tb. Dr. Frýdkovi, drubou pak semi
jubilantům. Vdp. generální vikář odpověděl srdečně
J. B. M. Slovnosť semijubilentů» vydařila se pře
krásně a oživeny byly při ní moobé milé vzpo
mínky z dob mladších, při kteréžto příležitosti
vysloveno bylo zároveň přání, sby přítomní i ne
přítomní druhové se opět brzy shledali. K sla
voosti jubilejní došly mnohé blabopřejné projevy
písemné i telegrafické, za kteréž semijubilanti
projevojí zasílatelům nejsrdečnější díky.

V pondělí s v úterý slavili anticipando rov
něš zajímavé Joleté jubileum maturitanti z roku
1868. Mimo některé z výše uvedených důstojných
jobilantův dostavili se k této slavnosti pan major
Dittert zde, pokladník zdejší pošty p. Vaško, Th. dr.
Jan Marek kanovník metropolitní u svatého Víte
v Praze, lékaři, právníci a jiní. Z vynikajících
ve veřejnosti známých omluvili svou nepřítomnost

dr. Podlipný, ředitel Národního divadla v Praze
F.Šabert a j. Zajímavá byla pondělní večerníscbůska

pozaal často nejlepšího přítele z mládí, bádal na
toho s onoho, ale neuhodl. Pan dr. Budárok s Mo
ravy přivezl si k sjezdu též sl. dceru, ktérá na
větěvujé kontervatoř, Dr. Novák, profs=stor v Jin
dřichově Hradci a c. k. notář Chaloupka syny

snámé kucbyni pí. Macákové brzy se oživily vzpo
mínky z mládí, takže penovala všeobecná veselost.

Z bývalýchJ*0Fsorů dostavilise řediteléna odpočinku pp. Jan Klampar a Norbert Hejnovstý, pek

oblíbený tehdejší katecheta, monsignore B. Hakl,
děkan Hořický. Tento sloužil v úterý o 8. hod.
ráno + kostele Panny Marie mši svatou za sssi
stence dvou jubiluntů, při které řídil zpěv pen
ředitel kéru Wůdosch. úterý v poledne konal
se banket n Macáků, jehož vedle monsignora
Hakla a obou pánů ředitelů účastnilo se všech
21 účastníku. Výtečná kuchyně paní Macákové a
řízné plzeňské ovšem budily veselou náladu a
byly příčinou mnohého výtečného přípitku. —
Obě jubiles a vzpomínka na Hradec zůstanou
účastníkům zajisté v blabé paměti. Kněžští jubi
lanti učinili mezi sebou sbírku na Adalbertinum,
ješ vynesla 50 al.

Maturita ma gymnasin sdojším udě
Jalo 10 žáků s vyziamenáním, 10 dobře, 8odstoupili,
5 dostalo opravu, 1 reprobováa.

Zvěsti s východních Čech.
Z Nového Bydžova. (Schůsekatolické

e národní jednoty). Naše nedávno založená je
dnota vede sobě čile. Za kratičkou dobu svého trvání

řádala čtvero jiš velkých schůzí, jež těšily se vády
6 návštěvě členů. A fe zájem, jakož i vřelá účasť

pro věc spolkovou meutuchá, toho dokázala schůze
ední, pořádaná v meděli, dne 4. července, k nížto

ostavili se členové téměř do jednoho. Předmětem
této schůze bylapřednáška důst. p. katechetya prof.
Josefa Kašpara „O mistru Janu Hasovi“. — Pan
přednášeč pojednal o předmětu udaném ve své více
jak hodinu trvající promluvě naskrze věcně,nestranně
a důstojně. Dotekl se nejprve národních i socialních
poměrů v době předhusitské a vylíčil spolehlivými
rysy tehdejší stav církve. Po práva ocenil pak vla
steneckou Činnost Husovu a v zasloužené uznání
snaze jeho jakožto horlitele o čistý mrav a náležitou
kóseš. — „Žel Bohu, dělvšak p. přednášeč, „že Hus
na tomto poli státi nezůstal, že pokročil dál na pole,

ma něš nikdy sabočiti neměl, na„joe věroučné. Tuzapletl se v síť bludů, jež uv ho na šikmoa
lochu, na jejímž konci došel tragického svého skonu.

Nestraaně vylíčil pak p. přednášeč trojí slyšení Hu
sovo před sněmem v Kostnici, usilovné, avšak marné
pokusy aněmovníků, by Hus odvolal, a lítost všech
upřímně smýšlejících jako slavného Gersona, Petra
s Alliaka, kdyš tak učiniti nechtěl. — Dokládaje se
pak Palackým dotýká p. přednášeč, še posléze nezbylo
sněmu mic neš konečný vynésti nález a prohlánti
Husa kacířem, sice by jinak byl sněm přišel o všecku
vášnosť před národy anskými. — Za amrf jeho,
kteréž i my upřímně želíme, sném nemůže býti činěn
zodpovědným, ta měl v zápětí platný tehdejší říšský
sákon světaký, jenž na provinu kacířetví trest smrti
stanovil. Že ortel byl u Husa urychlen, s na
nejvíce na vrab zakulisí politického a tného
pomáru mezi králem Václavem a Sigmundem. Sněm
enašil se Hasa ive chvíli poslední zachránit, proto
i kdyš jiš na hranici byl, poslán k němu l ee

aby odvolal, še při dšvotě bude zachován.
Neš i tento pokus minul se s účinkem, protodlužno

říci, še i Hussámkonec svůj zavinil. i patříjeho karaktera a vlastenecké Činnosti, avšak jako
chybil, še autority cířkve, ješ kardému knězi nedo
tknautelnou, nad u neuznával. Pochybení toto stalo
sepakjemubesvinycírkvei vlastínašíosudným.
Proč Hus tolik umíněným byl, sda proto snad, že bálse-přijíti o přízeň lidu v otčině, či která še jiná toho
vlastěí byla příčina, o tom nechceme souditi. Naším

pravidlem: budiš uznáno, co uenání saalubuje. pokáráso však,co pokáráno býtimá —a tímřídil se
téš vo své přednášce E přednášeč pojednav zejménao bladných másorech Husových. — Ke konci dotkl
se toho, jakým spůsobem namnoze dnes jména Hu
sova v naší veřejnosti jest smoužíváno, k politickým
totiž štvanicím, ba še mnosí s jeho tak svaných „cti
telů“ anižají ho docela i ne „politického berana“, jem
aby tím více mohli bušiti do téch nenáviděných kle
rikálů, do církve — ba do nábošenství vůbec. Jaká
čest se tím ovšem mistra Janu prokasuje aco stoho
sa máčrakýlid, jestna bílední. Pampřed
nášeč si, by ooslé této „Husověotázce“ unás
mastoup:lo trocha vícs
straanické umínánosti, a dokládal,
docílilo se vzájemného eros :
i cesta rasila tolik šelané svornosti

jiste přivedla by bo k dosašení k
ch, k čezně šeč s plna srdce

, — Přednáška 00 00 živým zájmem, od
měna dlouho trvajícím potleskem, a všecky přítomné
uspokojilá svým střízlivým, nestranným a přesně hi
storickým amórem. — Po upozornění jednatelem vp.
Matoušem na blížící se ojesd katolíků v Hradci .
ochůse skončena. Přístí schůsi: „Zdař Bůh“.

E Kyšperka. Na Marketskýdobytěí trh
vK se konal 19. červemce, bylo při

bnáno: 38 volů, 8% býků 283 krav, 168 jabonie “.telat,23koz,65selata 12 košů.Příštídobytčítrh
Matoa konati se bude 27. září 1897.

E Hořle.Vnedělidne 20.července1897od
10—13 hodin před polednem a od £—5 hodim dpbedou letos provedené práce žáků c. k. odborné školy
vškolníbadově(v přízemíi v 1. peti
dovy © vo všech dílnách vo dvoře)veřejně k prohlé

„ Dátkyde 10tilet mají přístup jen
v průvoda dospělých; jinak jest návštěva vý
stavy volnévy

Ee Slerského Předměstí, Vnedělidne
(1. t. m. připravila Svato Josefská Jednota svým
členám ušlec sábavu uepořádavší poučnoupřed

šku „O tisku“, k níš 60 svláštní ochotouzavítal
z Prahy p. Toužil. Prostorsý sál v místnostech spol
kových byl posluchači naplinéma všichni s napjetím,

často ve davše Da jevo, vyslechli řeč,Z vesých Peček. Křesťansko-katolický
vadělávací jící spolek „Svornost“ konsti bude

«
nejev

i
k

lkové v zámeckém
hestinei. Program: 1 ětení protokolu minulé ochůse.



2. Sdělení spolkovýchspráv. 3. Přednáškap. Fraat.
Štábla, redaktora Obnovy“ „Oberní opravě. 4.0
sjezdu katolíků v ci ové přednese p
6. Placení měsíčních příspěvků a přihlašování se
mových členů. 6. Volné návrhy. Také členy uve
dení mají do schůze přístupu.

Z Chrasti. V neděli konaly v městěnašem
okrskové cvičení pod protektorátem městské rady
sokolské jednoty sdružené ve IV. okrsku župy
severočeské: z Cbrudimi, Pardubic, Hlinska, Skutče,
Nasavrk, Luže, Svratky, Dašic a Chrasti. Sla
vnostní řeč na náměstí promluvil pan dr. Karel
Pippich, který se zmínil o politické situaci, o vý
chově národa, o chování se socialistů a našich
Germánů. Proti klerikálům pen dr. Pippich ten
tokrát nemluvil, čímž se zavděčil nejen občenstvu
sle i městské rodě v Chrasti, zteří žijí s kněžstvem
v míru a kterým J. M. odp. biskup Edvard Jan
Nepomuk Brynych moohou platnou službu «
vzácný dar učinil. Bylo by si přáti, aby v ny
nějších pro náš národ kritických dobách zavládli
i v četách sokolských bývalý poměr k duchovenstvu
katolickému, které v prvních řadách probuzování

- a obrody národa se účastnilo. Hlas českého ná
roda ve všech vrstvách sjednoceného padl by mo
butné na vábu proti světu německému, který ne
dbaje státních hranic a svazků — vyjímaje kato
lický střed v Německu — svorně proti nám se
staví. Hyperradikalismus poškodil nejen národ náš,
ale i řady sokolské. V mnohých jednotách pěstěny
byly méně zássdy Fúgnera 8 Tyrše, ale více ci
zácké, nečeské pokrokáfství. Lidé, kteří z počátku
kolportovali Ruch, Lid, Borce a Časopisy pokro
kářské, brzy počali horovat pro Červánky, Rašple
a jak se už ty sociálně anarchistické Časopisy jme
nují, což nebylo zajisté sesilováním ducha náro
dního. Doufáme, že zjevy tyto jsou rázu jen po
míjejícího. Horliví katolíci v Chrasti na proti
katolické domonstrace mnohých Sokolů nejen ne
myslili, ale slavili společně slavnost sokolskou.
Také majitel panství Chrasteckého, Jeho Milost
ndp. biskup ukázal pravé křesťanství, které 1 za
zlé odměňuje dobrým a přesvědčiv se, že Sokolové
nechtějí demonstrovati proti katolictví ochotně
propůjčil Sokolům k cvičení a slavnosti Jouku
vedle lázní, kterou dal posekati a upraviti. Otava
ovšem více na ní neporoste, za to se však slavnost
na ni vydařila znamenitě. Chrastecký Sokol po
děkoval také za ochotu odp. biskupa. O občer
stvenf a zábavu postaraly se dámy pěveckého

spolku Ludmila ve vkusně zařízených buffetech.
Tytéž dámy věnovaly sokolské obci chrástecké
skvostný prapor, který byl po slavnostní řeči p.
poslance dr. Pippicha rozvinut. Slet sokolský
v Cbrasti zakončen byl teneční zábavou nj pen

hém domě.
s Sv. Janská jednota katol. jinochů

U, pořádala dne 20. červnaa mušů v Rokytník
xi která byla dosti četné navštívena.

t. r. měsíční sch rá byla Arše Schůsí
Odbývala se v soukroměmistnontí P- spolku psil 4 bod. , místopředseda .
mh to konána byla přednáškao „kowHyn. Kříž, a na ;

fesijní škole“. [Po Roe bylo předčítános novia,se vybíraly členské příspěvky načež pak byly
volné návrhy a volný roshoror a konečně konána
sbírka k jistému dobrému účelu, která vynesle 8 zl.
50 kr. Poslése u veseléa v milé náladě schůze skon
čena.

Z Hylvát m Onstí nad Orlicí. Místní
křest. sociální pěvecký a čtenářský spolek saložený p.
farářem ZephyrinemBeneschem vystoupil minulou neděli
poprvé před širší obecenstvo pěveckou a divadelní aéba
voz, kteráž se pad očekávání zdařile. Sbory mužské a
amíšené » velikou pílí nastadovel místní p. učitel Barnert
a bylo skatečně s podivením, jek pěkně sbory ty před
nešeny spěvaky s krahu šdejšího dělnictva. Bovněž 1
divadelní představení došlo poobvaly bejvé shromážděných
hostů, mezi nimiž bylo i několik kněší. Další čsnoceti
spolkové voláme ardečné „Zdař Bůhl

Z Bělehradu. Slstinné lázně v Bělohradě

ravy. 19 s Dolních Rakous e 3 s Ruska. Přihlášení jeoú
hosté z Uber s s Bulharska. Na letním bytě je zde 36
stran a toristů nevětivilo lázně 8406.

=

(Zaaláno.)

Ve středu dne 28. t. m. bude ve 2 h -ody.
v místnostech spolkových v Hradci Králové č 34.
velkénáměstísohůze přípravného ko
mitétu na diecesní sjezd katolíků
w Hradci Králové. í

Po tétoschůzibudesezení výborevé
Politického družstva tiskového pod
ochranou sv. Jana Nepomuckého. ——

Polit. družstvotisk. podochr. sv. JanaBop.
v Eraáci Králové, 1. července 1097.

Ta. Dr.Alois Frýdek, | Vb.Dr. Frant.Šuje,
předseda. jednatel.

Od medic. autorit vřele odporučené řecké vímo
sílící prvéhořádu Blawrodapkhne 1láh «l. 1-60
půl láh.80 kr. v demijonu 1 litr sl 1-66 dodává
W. F. SEIDELv Praze, Vodičk .
sklad pronašezemě. ora nl 38 (Hlavní

člstý kohakv demijonu1 litrsl. 8.—
Nan Í vyznamenánízlatá , „iezinár.“ árnické výstavě 1996. — Zásylky

drahou | poštou. (108)

(Zasláno)
Počestné „ se Slona“ čís. 19. ly

mne, že j pemičel dne €. t. m. v kostele Rasa
ském, když odbývala se tam skouška s nábošen
ství, při níž vyrušováni jsme byli střelbou s bmo
ždířů, ktoroaž ostentativně letos — nikdy před
tím tak nečiníce — erangelíci Rannšlí, s panem
pastorem Šádkem, jenž i prapory, z michš jeden
na modlitebně vyvěsil, slavili Husa. V překrou
ceném svém referátu o této zkoušce, které pokud
vím, nebyl přítomen žádný evan. spravodaj. praví
se také, že kdyš zaduněl prvý výstřel, panem
vikářem to trhlo, vyšel hned s lavice, kde seděl
atd. — Střílelo se tenkráte v Ranné bned před
večer, když jsem tam přijížděl, střílelo se Časné
£ rána, olo se mezi zkouškou z náboženství i
po ní. Kdyby to mnou „trhlo,“ musil bych býti
roztrbán; ale chvála Bobu nic mí ta Jabůrkova
kanonáda neudělala; a proto, že jsem se jí nelekl,
jako malé dítky, ale těmta k upokojení katolického
učení vysvětlil, musil jsem býti v „Hlasech Rrann
ských“ aspoň ztrhán. Kdo mne tenkráte v kostele
Rannském slyšelí, ti zajisté přesvědčili se, že 1.
věřím a vyzoávám a učím, že Bůh jest všudy pří
tomentedyi vchrámechevangelických,ačdítkám
nepovím, že o některých pánech dvojictihodných
se vypravuje, že v Boba vůbec nevěří. 2 Věřím
a vysnávám a učím, že v katol. cbrámu Páně
v nejev. Svátosti oltářní jest přítomen Bůb, Ježíš
Kristus, a tak zde vyplňuje se, co v St. Zákoně
o pravé církvi bylo předobrazeno, co Ježíš
Kristus své církví slíbil a dal, co ale v evangel.
chrámech, (vzdor vší kanonadě) nemají, čemu evan
geličtí ctitelové Huaa se roubají, ač Hussám svá
tostného Boha na oltářích vvětoval, přijímal a
k přijímání přísně vybízel. Proto oslava Husova
ze strany evangelíků jest komedií, ne-li něčím
horším, t j. vyzýváním katolíků, čímž byla
v Ranné. Hlavního spolupracovníka Hlasů Rann
ských patrné mrzí, že pro kacířské hrozné učení
o nejsv. Svátosti masily býti opraveny ovangel.
náboženské učebnice.

V Nov. Hradech, dne 18. července 1897.
Alels Kopecký,

b. vikář.

(Zasláno.)

PanJosef Hrejčík
umělecký závod sochařský a řesbářský

vwPraze.
Oliny: Bubna618-Vi —SkladEliščinatř. 24.

Dodanásocha „Těla Páně do Bošího hrobu
jest velmi vkusně provedená a budila všeobecný obdiv.

lépe odporučiti.. 8 úctou veškerou oddaný

$—110 P. Fr. X. Durych, farář.
Biela u Podmeoklí, dne 6. dubna 1896.

(Zasláno.)
Slav. bratrským jednotám, spolkům a be

sedám v okresu kralobradeckém. Pomocnictvo
knihtiskařské ze severovýchodních Čech koná
v neděli dne 35. července 1897 o půl 10: hod.
dopolední svůj sjezd v Hradci Králové v mí
stnostech „Sokolovny“. Zveme tímto ctěné
spolky Vaše by laskavé na schůzi té buď kor
porativně aneb deputací podílu bráti ráčili a
snahám naším vstříc vyňli.

Odpol. o 5. hod. je na Střelnici koncert..
-V Hradci Králové, dne 10.července 1897.

Za pomocnictvo knihtiskařské v Hradci Král.:
Er. Zemánek, Fr. Špachta, A. Hanikýř.

Listárna redakce.
De Alokytníku u Hronova Legitimaceku ka

Lkrve sjezdu račte sí vyžádati a místního farního, U. .

Do Libřic. Časopis ten sa „opravu“ nestojí. Má-li
„Fadosť, že pří obecních volbéch Brynychovci byli z obec
níbo představenstva vyhození, s pak-li vyslovuje zároveň
sbotné přání dvojotihodných pastorů, aby ne Hradecku i

radost. Vime, že dopis nebyl psán od Vás, vždyť bra
"decký „febrikant* dopieu neudel ani správných jmen,
víme také, že uvedení rolníci, vášení a zámoční to oh

"čané nebyli z obecního výbore vyboseni,ale še po opótná
volbě netoužili, a rovněž víme, že pen starosta a celý
nynější výbor nebyli proti volbě J. M. adp. biskepa
čestným občanem, ale naopek, še 90 o Di sami nejvíce
sasazovali a rovnéšvíme, še p.starosta s oním
pesouhlesí. Prášení „osvětového* prášila Vaši česí ne
popráší

De NovéhoMěsta.Pnovítímesinapányc.k.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. července1807. 1 hl.

půenice zi. 6-10 až 7.—, žito sl. 5.— aš 5.40, ječmen
sl. 8-10 oš 4-45. oves al. 8-80 aš 3.70, prece si 0.—
000, víkve sl. 8—až O—,brách sl. 0— až 000.
čočkasi. —.00 aš ——, jáhly si. 9.— aš —0-—,krep sl.

. 6— aš 31-——bramborů si $60až 0 —
V Kráélové Dvobe m.L. dne 11. července 1997.

pšenice 0-— —.—, šito 6-36 6-00, ječmen O— 0—
oves 3-80 3-15, hrách $.— 8-—, čočka 13-00 11-00,
vikev 7-20 6-70, jábly 16-60) 8-—, krosapy 18. —8.—,
brambory 4-80 3 20, vejce (kopa) 1-80 1-40, máslo 1-20
1.04, tvaroh 14 13, maso bověsí 64 kr., masa telecí
56 br., masevoptové 72 kr., maso ckopové 60 seno
810 8-, dáme 200 1-90.

POIPIOIPIOICIODCDOLIOICICIODOCICACAC:

Hensajní vý Vynález
©, k. výhradné privilegtum

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných z dobré kůže
a 6 vložkami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocení nohou uchrání každého od nepříjezm

ného pocení nohon, ale téš | od

bolostných oznobsnín
a kuřích ok

stela osvobozuje. Prospekty jakož i národ a osobní
braní míry sdarma a franko. 51

Josef Fanzlik,
Vídeň XVII,Weissgaaase 2.

X fžášízást áš A
Bi tozšíš -čí im

8 1-8 Pobkeu = "©M jší: gsčítí 1S3
Rofšlsí sšřo3i - S PSpí toijar5S dpeigí m

Ku stavbě c. k. vojenských ka
sáren v Hradci Králové přijme se
větší množství dělníků do stálé
práce. (180)

a 7
P

Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáchnachátí se

v Hradci Králové
u pena A. Dvořáka

vdomé č. 166na náměstí, vedlec. k. soudu
kdeš Ise dostati řádně a solidně pracovamou
obav s nel o materialu, od nejjednoduě

čího aš donejjemnějšího a elegaztního
provedení.

Výhodná koupě
G" pro každého."UN

Veškerá obuv zhotovena jest s kůže vy
robené ve vlastsí jmí koželužně a

nolldní material ručíti. 129můžeme tedy za

a veškeré potřeby
ku fotografování

odporučuje

Tomáš Loukota,
prvaí továrna fotrgr. přístrojů v Čechéch

založena r. 1874.4
.. v PRAZE Ferdinandova třída 97.a

“

hdJR M 9 hd

Ludvík Nejedlý,

v Novém Bydžově
dříve vHradel Králové

odporučaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male Kostelů
při trvanlivé malířskétechnice.

Provádím malby od jednoduchého aš do
uměleckéhoapracování, restaaruji staré maby
nástěnné, jakoň | olejomalby me plátně a me
luji obrazy nové. (2)

Návrhy ve slohu „stavby koslela se na
požádání ochotně vypenoujía rozpočtypředloží.POSLL 20,

„D44
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veve velkolepémvýběru
od nejjednoduššího do nejnádheznějšího provedení

v ceně

od zl. 6.— do zl. 80.-—
doporučoje firma

JAN STOUPA—
(88)

Svůjk svému!

P om 4894diplomem.

Annenské slatinné
lázně

a letní sídlo

© Bělohrad

UMĚ podle nejnovějšího americkéhospůsobe vyrébím a koním ve
keré prácev oboz len spadající

ZUBY přesnéa solidněnazákladědlou
bolstých skušeností, ra
če za nejlepší obslahu a
nišší oeny než všade

jinde. 88
Cténé přízsi obecenstva
poroučí se v úctě plné

Josef Čáslavský,
zubnítecbnik

Pražskául. 6. 77. vHradciKrál.

Svůjksvému!

Nejnižšíceny!

upHOS

po0g2d3

c
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Pražská elektrotechnická komanditní společnost G

úotředníotauiceelektrickéku osvětlováníměstevel
kozávodůa mů všechny potřebypro zařízení olob

trleké naskladě. VEDIÍ

= i
šJandourek a spol |::Pix

elektrotechnickátovárna g bj ě R
Praha-Bubny,Rudolfova třida 259 a p 18 <
| ——doporučujeslužebsvých jem BS a

Kařonánísněden,přenášísy, eonů 4tg li S

stroje amotorydynamoolaktrickéa veškeréaparáty, "A i: je5 stavíamřituje »- |© S
JEFF

(811)

dm Lrooonaurv: KeMervz
11 55 Žednnkoví19provedenouiastalac7 E
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000OO00O00OOo000000000000000
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Michala Mayera syn
V PRAZE,

-709 Ptepánoké ultoe č. 67, proti dvornímu pivovaru, Asčoporulejeovůj hojně zásobonýsklad nábytku
odnojjednodušíhoaždonujelegantnějšíhoprovedení.

Kočáry
nejnovější soustavy, práce solidní,

ceny levné doporočuje

Čeněk Buben,kočárník
- wHradci Králové.

V znamenán na výstavách: V Jaroměři tří-stříbřnou, v. Dobrušce zlatou, v Praze

bronzovou medalií, v Hradci Králové nývyznamenání česta diplom s právemra
zlaté m je s korunou.

Pokařeképe
na topení hnědým uhlím

vyrábí (54)
továraa na stroje a slóvárna žo'eza

Josefa Horáka,
v Lomaljci nad Popelkou.

Prodá se za poloviční Cenu
10ročníků pleu„Květy“zroku1870-08.„IBuscakr. Českého“4 dilyzr. 1896,dále

t a spley V. B. Nebeského“oboje za82.BOkr.
Vše jest zachovalé, nerosřezané. Adresu sdělí admin:

Umělecký

"zavod
10) promalbu

Odborný závod
pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát prvními

cenami vyznam.

Rospočty,náčrikyatd.
Jtkoš | veškeré rady

obdorné zdarma.

Nížepsaný odvolává tímto veškerá
obvinění proti dp Janu Gebertoví, la
ráři v Borov: 1oia prohlašuje je za ne
pravdivá. 182Ferdinand Soharf.

Ve Velké Borovnici, dne 14. července.

JAN UHER
V HRADCI KRÁLOVÉ

na náměstí (24)
dodává kašdé množství nosičů
(travera) ihned ze skladu, který se
nalézá na Prašském Přelměstí, dále
nabízí ze svého skladu na náměstí
č. 1839klešťové šelese, drátěnky,
veškeré kování anástreje, barvy,
fermeže, karbolín, cement, ku
ohyžské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.



Jbobodníškol
v Náchodě.

oálky nebo jí se absoloventi MLs.e oly měšťanské, jakož 1

z (macízkouškouprokážíspůsobilost,mohli. Mi
aby za řádnéposlochašepřijat ft m

Nový školní rok počne18. zářít.r. Zápis
koná se onceaed 1.do 18.9 zářít r

Bližšíchzpráv ochotnépodá 116

Roditelstvíobchodníškolyv Wáchodě.

15.do 81.

Oamočinná nepajodle. |
Lázně, koupelny, klogety,

A. Rainberga,
v Pardubicích. 08

J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T. kněžstvu a patro
nátním úřadům

ke pozlacování oltářů, náhrobků
aveškerýchpotřebkostelních.

2 Mimoto přijímá a vkusněprorode

malby ohrámů.
Vzorky pžedloži se na požádání.

Veškeré zakásky vyřizují so vkusně tr
vale a levně.

tento nový výrobek imjitované jelikož sekrrůmenitě osvědčil pro svojí trvanlivost s úhledno
se tudíž kašdéma co nejlépe orušiti. Vyrá . ve
více barvách a sice: černé, olivové a bordeaux

115cm.dir. 1m 610
Vzorky na požádání franko nabízí tovární sklad

KAREL HERiU
v Praze, Malá Karlora ulice č. 147

181 domě.“
M v šacrchtm

Fnídc
M. libovolných vserů po20 kr

Pivní láhve
s patentní usávěrkou

Jakož i ostatní skleněné a
poreellánové nádobí pro hostince a domácnost v obrov

ském výběru 38 ceny tovární nabízí — 25
K VW.Skuherský,

výrobaaskladnábytkuvHradciKrálové,

do potřebuje
vVo0cU

pro měste, obce a soukromé domy.

všcho druhu naruční, parní, odnía žentourovýpohyb.
Lázně a klescty

né ústavy, Školy,nemocnicee soukromédo
may,dle nejnověj ho systéme, kossé nazapáchají L

trkače,
ktoré do Hbovolnévýškya vzdálenostisamočinněvodu

vynřikují.
Oumačinaé napéjočky

bolezné, šké, emailované neb z kamenlsy vytbvané,
poslední nápadně Javné.

na hnojůvku
patent. a nejosvědčenčjší, která nezamezejí. +

houřivadorné úplné z ocele a železa.
Teplovzdušné motory

pro villy, cibelny, velk „pospodářetví a sabredy

:v

(sv.-Jánské náměstí číslo 793
ctinému obecenstva náce

ty plc, dlmod,mhoýodtmých©: v

alenáčiní a ororého a čímskéhostříbra,
edobad stolní nádobí veškoré zlaté a ostří
brné hodinky I. jakostí; dálependlovéhodi
ny a budíky růsnýchdrahá 6 zárakoa 1—

Vaškarésbožíje úřední zkonámo amešíno.

Objev a eorávkyb řumají a zhotovují,
Vše za levné ceny. (18)

Staré skvostyse kupují s vyměžejí. |

CNN JEECN
= Jenza2 kr.

koresposdenčnílisteka obdržíte 10zdarma a franko
nejnovějšícenník rmy

A. F. KLAUS,
továrna na razítka a písmenka v Liberol.

| vdomě. Urnora,hostinského :
) tinepro M

kathedrál chrámu Páně sv. Ducha ++
a odporučeje se Í

k provedaní všech prací čaloenických ze [o
) Jmens jako jsou: Pohovky, křesla, y k
j nábytku, pohovkové garnitary dle bohatéfi
g sbírky vzorů nejlepších itek.
3 Zakásky nových předmětůi uprávky ve- bs
1 škeré do oboru toho upadající vyřízojev

nejsolid- £1 úetě podepsavý co "nejvkoanějí, ,
2 něji a při cenách velmi levných. »

i 0 přízeň p. t. velectěnéhoobecenstvaprosí£
v Mtuboké úctě oddaný

JOSEF FLEGL,|
čalouník.

CulooutpbdněLAkodhudn
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při úmrtí milené matky naší

nám jakým

cukrovaru

ů sel; nejp
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v Hoříněvsi; Václavu Kalašovi, bi7
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Nové daně.
Bosčdůlol a všecbooná daň vý

dělková.

-| Zalnilijeme+ejiž, že i statkářia rolníci
podrobeni jsou věsobecné daní výdělkové:

1) když k vůli zisku (aby zestřelenou zvěř
spoměžili) provozují honitba na cizích pozemcích;

2 ž j

A prorosají rybolov vpronajatých a
3) když mají pronajaty pozemky, selské

usedlosti neb drorce, které obdělávají pomocí na

a lidí a me osobně anebo pause členy svéřodisy,když pronajímajíles ma kývenía roz

prodej, naj provosují chov. ryb. v rybaících -avodách najatých;

kěyílámoua zpracujíkamesíaplokejí 4 spre
eují rašelina na pozecocích najatých; |.

vlastní mléko£ aýrmohourolníciapraeomat

Andykdyž kupa dobytekna ízyjak se to děje
v maobých dvorech; 3

k vozujíobchodní a umělé
zamě bez ohledu, sda-li hh vlastníchnebo

ké mo

časem
vaostezsku, nepodléhá daní. Mohou tedy

rávati dopravu za mzdu svými kožmi, které
obdělávání svého hospodářství provozují,
také vyrábětikoše,košatiny,hračky,šisdeleatd.

OFEUILLETON. :
Bváteční střelol.

Bodeto po neděli radost,aá 50 všech polích
se bude ozývati veselé vif, paf a puf a až čiperní
ušáci budou svátečním střelcům se uctivě poroučet.

Dnes, v době všeobecné branné povinnosti
jest vlastně svátečním střelcem každý, jenže v ja
kosti honu a výběru abrení panují rozličnágusta.
Redaktoři ma př. střílí v létě nejraději kachny,
profesoři basy, studenti bodinky, ševci boty,
krejčí fraky, slečinky střílí nejraději po studentech
a lajtoantech, tchýně loví jen seriosní kandidáty
šenitby a čejba mají při tom výtečnou, poberti
střelí pfi tom třeba velociped, sváteční pak střelci
nějjistěji trefí starou bábu, krávu nebo kobylu.
Pány kollegy ovšem někdy také, ač se taková

. emůle již i pánům poslancům stala, protože páni
ministři sebe všípovatější« řečí se tak smedno od
střeliti nedají.

Stříleú jest patrtě vášeň a střelci ibostejno,
třalí-li souseda neb honce smístonj Tak

jsem byl jednou v okolí Roudnice, en pan
správce ozbrojen jeko bašibozuk, šel na hoa ce
svým byksnšponrem. Zajíc, jako by věděl, že sc
nemusí oičeho báti, šel zmužile vpřed na milého
bašibozuka, Bác! Bácí Usák však není mužem

. bledé bázné a skočil přímo na bašibozuka. Tento
meje obě rány vystřeleny, samým leknautím brá
nil se ojkoli hlavní, nýbrá karabáčem. Nad tímto
pohaněním zatruchlil zejíc převelice, a než-li b
byl zmařil život svátečníbo siřelce, dal se raději
zastřelit od opravdivého myslivce. Také zajíci
mají čest v těje|

Jindy jsem bylzese na honě u Netolic Rány
Padelv, ale přede mnou brali zajíci rob, jsko by
oamazání byli terpentinem. V tom vyletí přede
enou na 100 kroků také zajíc; bodím pušku v
líc, smáčknu péro, pif, paf — a ačkoli se mi děelymáitky,viděljsemzřetelně,jakněkolekrátlsse

+

|NORll r
Á
|
pe

©osvabonenídanězvýdělku.
Tuto neplatí:
1. Podmiky, které jsou povinny skládati ve

řejné účty, tedy: společnosti akciové, společnosti
komanditní na ekcie, společenské podniky.

2. Veřejní a soukromí úředníci (ti platí daň
s příjmů, služebníci a slušky, tovaryši a dělníci,

3. Dělnice, jež se zaměstnávají toliko oby
bými pracemi doma anebo v bytě svých zákaz

níků, na př. dičky, pradleny, posluhovačky, že
blífky. Avšak vykomávají-li tyto dělnice a šičky
výše uvedené prácé s pomocnými děluíky, a jsou-li

pak platí daně.
4. Dělníci neb průmyslalci domácí, kteří ne

pracují na 'svůj účet a za účelem prodati své
sboží zákazníkům a aa trzích se ziskem, ale kteří

pracají ka příkazu a aa účet podnikatelů
doma s členysvé rodiny. Kdyby zpracovali vý
robky průmyslové pomocí cizích a sejatých děl
aíká, pak nou daň výdělkovou platit musí.

5. Studenti, budebníci, spisovatelé, kteří se
zabývají soukrómým a opisovatelstvím

pouz jeko vedlejším zaměstnáním, a jejichž výk z toboto vedlejšího zaměstnání nestačí, aby
Je užívil, ti všeobecnou daň výdělkovou neplatí.

6. Rovměžji neplatí osoby, které nejeouce
schopayku provozování živnosti, jeí by pravi

delnou výtiva poskytovala,obstarávají šivnostenskékosy dělníků ch, aby částečně hra
svov-výlíře. starčí amrzáci patří

jmenovitě mezi takovéto osoby.
6. Když trpí delší nemocí, povolání byli

k vojsku a byli postíšení nějakým meštéstím a
žijí v bídnych „ tedy nezní poplatníci
daně výdělkové, kteří provozují své řemeslo bez
dělaíků pomocných anebo toliko s jedním pomoc
ným dělaíkem neb učačm, mobou komisí pro daň
výdělkovou, či berním úřadem na příslušný berní
rok nebo va případné berní období ukládací (2 leta)
zproštění býti od placení daně z výdělku. =
bou zajíc škobrti. Vypadal vám jako tele. Běžím
za sím, můj sKeprále nemohl, protože mu sou
časně přítel Brok vrazil několik malých broků do

zadníbo běhu; hledám, roshrauji, ale nikde nic.P Jakoby se byl
ušák do země propad! a já přece viděl na vlastní oči,
jak ssebou škobrtipřes mez! Teprve za chvíli řekl
mi přítel, že tady obyčejně bébává liška 3 neda
lekých skal, a ta že asi dokonávajícího ušáka ně
kem zatáhl. |

Víte, ale jen tak mezi námi, je to k vzteku,
když člověk střelí za celý boší rok jediného za
jíce a toho mi sebere liška| A pak se ješté olišák«

| přítel smál, že prý o té lišce mně to prohodil jen
tak špásem, aby mi neukápla slzička, ale že prý
se vlastně zajíc válel smíchem nad mým loveckým
mundurem a umem. Nu, šťestnějším byl jsem ale

| přece neš ten Nimrod, který zastřelil svého švakra,
a než jebo kolega, který ustřelil hbochovi celou
blavu. V neprijemnějří situaci naléssl se také
známý pan doktor, který místo do zajíce, pustil
ránu do nepopestelných končin pena obrlajtnante,
enebo pan hejtmen, který trefil kozu místo za
jíceanedostolzatořádpour le mérite, nýbrš
veritábl „zástěrku«, ačkoli ani nebyl me zástěrko
vém plesu.

Sváteční střelci musí míti se zajíci smůlu.
K něčemu jsou všsk přece dobří a svět se na
nich dopouští velké křivdy. Ovšem, knížecí les
níci, hraběcí adjunkti s městští. hajní jsou ostřej
ší v ráně a nemívojí toli« neštěstí při svých vy
cházkách, sle považte si jen: kdyby každý svá
teční střelec byl dokonalým boncem a střelcem,a
kdyby jich putovalo po českých luzích jako teď,
co pak by ném zbylo? Za týden by byli vystří
Jeni vsichni zajíci, sa čtrnáct dní by vyhubeny
byly všecky koroptve, za mésíc bvste neviděli ani
vrabce na střeše, a tu by svátečním střelcům pro
zábevu nic jiného nezbylo, leč postřílet se na
vzájem. A kde pak by brali novináři své červen
cové a srpnové kachny, hteré přece nezbytné pro
zábavu pánů čtenářů míti musí, když jim páni
dopisovatelé o prázdninách žádné veselejší historky

MŤ Finběaí ministr jest opráněn osvobodi
od daně takové podniky od právnických nebo fy
Bických osob provozované, které mají za účel ns
pomáhaťi veřejným, dobročinným nebo obecně uži
tečným účalém, a při tom neposkytují trvale vý
těžku žádného anebo tak skrovoého, še se k-němu
pro jebo poměrnou nepatrnosť ami nepřihlíží.

- Zmíňojíce se v minulém čísle o osobní daní
důchodové, pravili jeme, že ji bude platit každý,
kdo má 600 sl. příjmu, tedy i dělník, který si
vydělá 11 sl. 60 kr. týdaě, čili 603 zl. 20 kr.

Nešije-li žena ve spoločné domácnosti se
svým možem, podroben jest její důchod zvláštnímu
předepsání daně, což platí i o příjmech oněch
členů rodiny, kteří nepožívají již zaopatření otcova..
Ale platí-li muž ženě od něho rozvedené, nebo
dítkám ve společné domácnosti nežijících pět
spěvek nějaký, alimentaci — výživné, ať je to ma
základě smlouvy nebo rozsudko, není půlapěvek.
takový podroben dani. ;

Můžeme-li po tóto stránce vyslovití 8 uste
novením zákona svůj soahlas, nemůžeme, jak již:
jsme naznačili, zamičeti, že ta která ustanovení
nepodporují mravnost a sesílí smysl pro život ro

dinný.Účastnícipnl veřpodnésořejoat žijí.obyčejně v poměra , j a BO
clehářů,patří mezionyšťastaůlidí,kteříoddaně
důchodové zůstanou ušetření tím, že jejich důchod
se nesečte ve společný důchod, aby se z něho
daň vyměřila. . Uvedeme příklad: Nějaký dělník:
zaměstnaný snad ve strojovně vydělá si 9 sl.
60kr. coš joročeě499zl. Jehokuběnaje též
zaměstnán v továrně i přirrdké ke spoločnémeavedení domáenosti DOzl. týdně, což činí ročně:
260 sl. Oba mají tedy společného příjma 759 zl..
Kdyby oba žili spolu jako manželé, počítal by te
k vyměření daně důchodové po srážoe 150 zl.,
jež stát pro každého ke společnému důchodu při
spívajícího člena rodiny, vyjímajíc její hlavu, po
voluje důchod obou v tomto případě 009 zl. i bylap, —,—,,—,—,,,,,——,2,—,———-tO
nepoví? Všecky kachny a sváteční střelci se“ tedy
nesmí postřílet. .

Tak ukrutní přece nejste! Sváteční střelci:
bývají ostatně nejlepší lidé na světě. Což na tom,
že jednou netrefi a podruhé chybí?

Já dělal jednou v mladších letech jednomu
svátečnímu prášilovi za zlatku celý den zejíce, a
přece mne netrefil. Tu zlatku pak ale výtečně
střelil do metičného střelce. Tak přece aspoň jed
nou trefil. A kdo psk by také vydržovel naše
zvěřináře? Ti přece žijí téměř výhradně ze svá
tečních střelců, neboť — nežli jde 'akový svá
tečoí střelec na -hon, koupí si 'zajíce a několik
koroptví, aby se mohl něčím pochlubiti před že
nou. Zlý svět to nevidí, protože každý pořádný
střelec přijede nočním vlakem domů a to pořádně
trefený, ne-li střelený. Z Novéhv Hradce to nejde
ovšem tak snadno, protože tam není železniční
stanice, avšak pořádné zastávky u JelínkO, pak na
Brně a u Macáků také to zpraví. Hradecké a pl
zeňské dovede střelit bez bolesti. To nikoho ne
bolí, zajíci a koroptve se mají pří tom dobře —
totiž ty, které měly to potěšení vyseknout střel
cům na honé svůj komoliment — a chybovat
není tak velký hřích, vždyť i spravedlivý trefi
sedmkrát denně.

Jaká by také nechybil, když ta nynější zvěř
je tak drobná! Proč něm naši předkové všecky
obrovské ptáky mamuty, slony, ichtyosaury a
draky vystříleli? Proč nám zůstsly z velké zvěře
jen kočky, ženské dračice, (tak říkají muži
v hospodě svým milým ženuškém) a opice? Ty
přece nemožno střelit, protože jednomu sedí
pevněji v týle než divoký kocour a tygr, takže
šmejknou jedním na ulici, druhým pod stůl,
třetím na schody, nebo když to dobře dopadne
na postel. Však to ví každý osvátečníe střelec ze
zkušenosti, i kdyby bouchal místo z kverů jen ze

ADD



-byzsěbopředepcánadaů$ <i.00 kr. Protože
eh manžely, platí tuto dáš, kterou bychommolli
aráti „daní s manšelství“, kdežto lidé, žijící spolu
vkuběnstvi, daně této nepřatí. Podporuje80 tém
mravnost? Jsk se podporuje umysl pro život ro
dinný dos něm s bora uvedené ustanovení,

kových příjmů, které dnér úmrtí přestávají (vonly
dalas B E Ve ddobodtVdčídal date

platí je pozáotak „pokudse týče dědicové.

kradečký p-biskep ©Šídrřeném Fe0e. 60" měste
Vem v MiZn mladí dá 6

stanovení $ 180 a 154; měliby sobě. šebře 1

obyěejnů tak

ED AO vt hanjed-usgnichn49.-blo av s)iax
mneee oba l denní pob ana CORAvěimaeutizvláštědluža .

Zpřípadutohojevidět,dedosaradkímb
že důchod členů rodiay nešijícíeh ve společné do
máécnosti nečítá se spol příjmu daní

léhajícímu. Dejme tomu,
va rodiny 900 si. ročač a dra ve společné

d mácnosti žijící synové po 489 zl. Č:mí tedy
společný důchod (po srážee 150 -«4l.prd každého
syna) důchodové dasi podrobený 1660 sl, s něhož
by se platilo 20 si. důchodové daně. Nežijí-li
tito oba symová v rodin), nespočítá ne jejich

důchod do Epolčného příjma: daní povinen jestenotecse7 sl. 60kv. ročeč,tak še te může
ci, že vyměřena tu daň na smysl pro život ro

dianý ve výši 12 zl. 40 kr. A jak se mají věčí
a rozvedenými manžely na základě vstanovení o
alimentaci seně placené? Dejme tomu, že rosve
dená žena dostává od svého muže 360 sl. roční
alimentace. Račoí prací svou šitím a p. vydělá si
k tomu dalších 360 zl., tak že by činil celkovýjejí

příjem roční 720 zl, z něhož by byloA+ depsáno5 zl. 40 kr. daně důchodové ©Poněv ale ali
mentace je daně prostá, vyjeje se obnosjejí z dů
chodu — a rozvedená žena neplatí daně žádné.
A jak se mají věci s její mužem? Dejme tomu,
že má oa svého ročního příjmu 900 sl. Z těch

dá ové ženě ročaň 360 sl. tak že jemu sbudejen 640 1).,ale daň vyměří se jemu s celých
900 zl. revýši 7sl. 60kr.

Ostobození od důchodové daně požívají, vy
Jimajíc případy již dříve uvedené stát a země;
okresy (silniční výbory) a obce, pokud se jedná
o berně dočasněna úrok položené nebo saad půjčky
jiš provedené,ale dosud neapotřebené; sirotčí
pokladny, iavalidní fondy, renty chu
dobínců a jiných podobných dobručitn
ných ústavů; sáložny reiffeisenské a
takové záložny, které sproštěnyjeoudaně vý
dělkové, poměvadžjich výnos nepřekročaje 300 al.
a výnos t osvobozených od daně domovní ná
sledkem věnování jřeh k jistým účelům nemá-li kdo
jisých příjmů, leč jen ze svých papírů, nemusí
učiniti přisnání k dani rentové, nepře
sahuje li důchod tento 600sl. Přesahaje-li
ale v důchod tento 600 sl., dlužno i nej
menší důčhod z úroků k dani přiznati. Má-li tedy
na př. někdo příjmu a výdělku 50 zl. a s nějaké
bypotéky 160 zl, mesíf tedy přisnati zrovna jako
ten, jenž maje = kuponů resty papírové daně
sproštěsé důchoda na př. 550 sl., přiznatí musí
100-sl., ješ máz bypoteky k dasí rentové.Přiznáníkdaniroutové
dlužno učíniti ooučasně se příspnáním
k osobní dani důchodové u tóchže úřa
dův. Ve přiznásí dlažno uvésti, jekébo druhu
důchodjest, je-li na penězích nebo na
naturaliích. Při úrocích s půjček jost
udati výši půjčky a míra úrokovou, při snnuitních
oplátkách i výči anauity i výši v ní obsažené splátky

něš dle $ 130. činí nárok..
Berní útad může, jak v zákoně výslovně

stanoveno, každého, o němě je přesvědčen, še má
důchody povinné daní rentovou, vyzvati ke pří
znání k dani této. Nemá-li taková osoba takových
důchodů, at prohlásí, že čile nejlepšíbo svého vě
domí nepožívá takových důchodů. Při tom ale
dlužno dbáti největší svědomitosti; neboť prokáše-li
se opaktobetotvrzení,považuje se to za
trestné zatajování daně. Takovépřípady,
jakož i nepodané přiznání k daní, tre
stají se dle zákona velmi přísně.

Abyse ulehčilo i poplatníkům, ale dojista

předešlém roku daň reatovou platili, svébo bydliště
mezměnili a jichž příjem na routách se neszvýšil
od každoročního podání přiznání osvobozeni. Jim
se předepíše daň v tóže výši jakoza rok minulý.

Ale zmenšil-li se příjem s renty,
jí PapráněboraR jieak:y to onvČas správě (,kterájinakpředepíšedaň
minulóbo předpisu. Wed .

o Při předpisování této daně není
komisímvykásaná žádná činnost; před
pis daně učiní berní úřad sám. Toa jest
ale povinen, aby poplatníkovi oblásil má li jaké
pochybnosti proti podanému přizoání i má jej vy
svati k podání vysvětlení x

Daň předepíše se platebníu roskazem :1húty
platební jsou půlletní a sice dne 1. m. ledna
2.1, m.července.

„Stanou-liae.

změnyprůběhem roku

tím, že přijmy poplatníka z rent se buď zvýšinebo zmenší, nemá to na daň vlivu žádného, p
něvaděž je předepsána ma celý rok. Teprv pro
příští rok je se poplataíku přiznati k vyšší neba
nižší dani. Změny mohou nastati jen, přístěbuje-li
se někdo s ciziny do našich zemí, kdy se mu daň
předepíše, nebo vystěhuje Ji se za hranice, kdy se
mu daň odepíše a sice ode dne I. měsíce příštího.
Také se daň odepíše, umře-lipoplatník, jen z ta

„i

fe, pěadvnýšabrahějí
MW

eny předpisy ve : :

Dle prvního pojírádaň rentorá zástavního
práva na véech px b dabrlpodrobených. Neda
platil-Ji dani reniovou povinsý poplatník daně pře
depsané, můžebýti dlužník poukásán, uby úroky,
dávky a p. zastávíl potud, pokud dložná dah jimi.
by nebyla kryta i s celým příslušenstvím, tedy
« úroky z prodlení a snad | útratami jiš snad
vzešlými. Tyto zadržené dávky mají se úřadním
orgánům na požádání odvésti a tyto jsou povinny
dátí na ně úřadní kvitance. Nevyhoví-li dlužník
tomutonařízení,ručí osobně za zaplacecí oněch
obnosů, jichž zadržení opomněl. Je to proto jea
v zájmu dlvžatkův, aby, dostanou Ji podobněna- |
řízení, jema co n>jevědomitěji vyhověli, poněvadě
by jinak snad mugili za svého věřitele saplatiti
daň ze svého.

Myslí li dlužník, že mu po takovém vyroz
umění nic není, poněvadě snad ve vyrozamění na
značenému věřiteli jiš uičeho nedloží a p., je to

je: vjeho zájmu, aby o tom příslušný,erní úřad ihned zpravil
Platy a davky, jež ua základě $ 150 se na

dlužníku od berního úřadu žádají mají jemu dlo
S 151. býti předepsány zvláštním platebním roz
kazem beraím úřadem berní obce; s takového |
plat. roskaza lze se odvolati ma semské finanční

iditelství.
Platy a dávky v moc práva vzešlé mijí vy

máhati týže finanční úřady, jimž přísluší vymáhání
všsch přímých daní.

Němci uděali rozhodeě dobře, še známá
ministerstá nařízení nonazvalí „Zuagonverordnue
gen“ — jasykovrá nařízení jako my, ale „Sorach
verordangen“, -- nevím jak bych to přeložil, —
řekou nařízení o řečech. Vyhna se aspoň trapným
pedorozuměníur. Stalo se totiž v tyto dey vjedsom
českém výletním místě, že jeden host volal na:
hostinského: „Pane bostinský! Pro Vás, jik vidím,
nemí žádných jazykových nařízení“ — Prosím,
já musím obsloužiti každého, tak to žádá má
živnost. S hostem měmeckým mluvím německy,

s Boskýmčesky — „Alena tojá nemyslím“ —raví — „ač wsjedná tu o tente jesyk,
jste mi na talíří předložil“ — „Prosim,

račte odpastit, vůl, « kterého tenhle jazyk jest,
byl koupen v Kyšperku Tam je to v tom „jasy
kovém rozhraní“, tam se žádný neptá, jeli vůl
z německého nebo čsského území. To je obehod,
čistě jen obchod“. — „Inu v tom máte pravdu,
pane hostinský. Vůl = Němec bučí stejně, jako
£ Čech. Ale kéž by byli čeští poslanci tu laciaou
sůl vymohli, byli by ji voli s německého území
stejněrádi ak, o to se mi ..—
„A tak o ©o se pánu jeduá?“ „ins o to
zda-li zde voli mají menší jasyk, neš jimde.
Podle téhle porce se mi to sdá. A
bylo by to pro mae velikým objevem, kdyby tea
vůl jemuž tenhle jazyk náležel, byl s Pruska.
Dal bych to do novin, a možná,
mohlo k uapokojení myslí Němců v Čechách, až
by se objevilo, že v Prasku nesí všecko větší
než u nás, še aspoň jazyky hověsí jsou tam ro

zhodně menší. A tak by sápal pro Prusko jistéochladi, až bych z tohovyvodil napomenutí:
„Buďme rádi, že jsme v Rakousku. U nás mají
voli jazyk náležitě vyvioutý, a máme tak malé
porce, jak by to potom bylo,ač bychom byli
vPrasku 7“

Dále už bistorie nic nevypravuje, a merím
tedy, co říkal nebo neříkal pam hostiaský. Ale
tolik jest jisto, že naše jasyková nařízení nejsou

ještě úplná. NašiJazykosprtc povídají sice, ženižádným způsobem nelze poračiti, jak velký jazyk
vůl mámíti. Apak i kdybyto šlo, muselaby ae
opět zvýšitidaň, poněvadš by bylo třeba oelé.
hejno placených jasykoměřičů. Než o tom já ne
mluvím. Já myslím jen va to, jak by se mělojem
baříditi,jak velká čásť jasyka se máhostu
za jistý peníz předložiti. Měřeníby ai vy
komal každý sám, no však podle svého žaludku,
to je příliš nestejné jak u rozličných osob, tak
Í porovnáme-li začátek léčení na př. v mariánských
lázních a nebo na konci. Musel by každý hostinský
vedle talíře položiti „jazykometřík“, aby zi mohl
kašdý host měření vykonati sám.

A prosím, aby testo můj rushovor nebyl za
poubý žert považován. Já to 6 tím dop'ňkem ja
sykových nařízení myslím do opravdy, jenše my
slím na jasyk lidský. A aby zase nějaké no
dorozumění nenastalo, nemyslím ma jazyk, pokud
se jazykem nazývá řeč, nemyslím na jazyk, pokud

motnýjazyk lidský, pokud se ma lidi
vyplasuje.

Btalosetotiždae23 čarvence1897po 6.
hodině večerní meri městem Hradec Králové na
zvaným a Pražským Předměstím, že jel králové JM)E
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ar nařízení we „ Vzeášíme tudiž
prá poslsacůmŘádost údyne© ducšunové

.z vaáálaností zákonem.supeň
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dání tobo, kdo jasyk vypláznouti chce,
ně ni, postavením a vzdělaností tobo, na mějš se
jasyk vypláznoutímá. Na biskupa amí 00 Vyplá
saouti jazyk celý, jak daleko jen možná jest, po
něvadě oa na úkoly veliký příspěvek platiti masí.
Na liberály, pokrokáře, socialisty, realisty, pro
testanty jazyk vyplázoonti se dovolaje jen tehdáž,
jestliže by tvrdili, še vyplasování jasyka jim dělá *
ostuda. — Ka by na katolíka vůbeca

veníčko se světly, zpěvy -a bromovým „pereat«
vše.n, kteří jasyk vyplasovati nechtí. — Užívání
jasyka k m'vveaí při akoučkách za vysokém učení
se zapovídá, ale bada se professorům edpovidati
Jen větším nebo mezším jasyka vyplázontím,
k čemuž se vydáasvláštní jazykometr,. jebož se

k váliklůsstfkaci užívati bude. Badeniho i .ková nařízení se odvolají, jelikož sprostý li be
meckýa český málo ne o městará avzdělaníode
dne gotvrsesí tohoto zákona jez výpiasováním
jasyků k sobě mluvit: badou. s úmto zá

nařízení, že budou Němal a Češt
jazyky ba sebe stejně ryplazovatí, aby te ko

ného učení sedrahé zomeské řečí se upouští, je

likožaa-místotobozastoupívyučovánípako„váníjszyka;s aby se šádoscích výsled .
opíšo dosáblo, užije se bodin k náboženstvíurče

„před váňosemí akadb A =9šĚ
F i

biti“. Ale když nyní zahájena nová doba vzdé
lanosti vyplazováním jasyka, ustupují ed tohsto

poladavke Konečněpřipomínám,že cose týče proní:i mé úvahy ©výlodení jasyka volského na talít,
není de byvůljazyknalidivyplazovalKdů

lasaj když. nemilá úsda,

rplemje Omoraje ——a. pou bérš máveltou šízeň.
A ta že úzda, ktorou náboženství

kludevášním hdskýmzvláštěpak pýjea šízobr

PYplasovšníjebykavá nepromeotsutyvábošenstv.v .
JP č to jistě daleko.— Přivedii

Obilí podražeje.
V BRaskujest dle docházejících zpráv sklisek

špatná, v Rumenska pak rozhodaš špatsá. Výnos
letošníoklisněv Uhrách pášilina 28 až 29 milionů
metrických cestů je, avšak výsledky skutečné,
mlácením pěenice v krajinách Potisí a Bačky ajištěné,
zůstávají ještě za nejborším očekáváním. Ubry mojí
letosméněmožprostředníšoň,prýšpatnoušvů.Také

žně novalné. Na naše
Dicesboreká. ZUhervyvezlose n

r. 1895přestce 5s469 000 « mlosky.3,499.0.0 4„ 1886., 8,87700), A| 3,089.000,
A1887.. 6071000, „3718000
s 1888., | 7863.000, —, 4758000,
„ 1889., © 8051000, „+ 4018003,
s 1890.. 7,413000, „| 4468000,
„ 1991.. 6480000, ». 48.200,
„ 1892, 4849000, —„4978000,
„ 1993 ——,'6956000, |. 578.000,
„ 1894.. 8122000, ——„5.961.000,
„ 1896.. 6.092000, —„6.446000,
s 1896. 8863090,- „ 118700,

Uhry potřebajípro výzev| 5,7B0.0J0m. 6tů,
„ Výdiva15,075000 ,

í úhrnem 19,023.000 a. czá.
V Aagerice stoupla cena pšenice povlovně, ve

Frenoti ve větších rozměrech, nejvícevšakstonpla 09
obilajch bersách ve Vídní a Budapešti, Termínové
svěrky pro Ibůta podzimní byly:



15 pla 5
"1 čo 460-861

8 „p 8.15—817.
10, *J 899—904
17. „ 932—916

12. „ 984—0986 1
26. „1014-1019

. Tereiaypěsice

M kz šisi
„7 tedy cen,

dávno neměli. osay pěenice dame31.
1806 a dae 31. července 1897: :

: 1806 1897
přezice656 —6-58, —+486
Bito | 6656—6-68, 1-83—7-80
oves| 563—556, 609—611

5;:l
HFEí

překvapuje, še mnohé lísty
moravské náCO Boj ji zaní této ,
neboťprý byto mamezalo, Pkáti L) kan

v sporu v momíchBžejednánío smírpřeložilobyso sčásti , kam
povabos sv0a Joublasíme s tímto
náhledem,a tájomozo: Máme potoliti

ní Vpalě ne se kuséjasykovzon i : ústapek za

E rorneosané Porovné . d | nařía — Po j :

mí povýkladu vládnímmmdmmh| raj U

Něm
naří

“
pport, Ulbrich

Ovšem
y civilní přocesy,

j( ve

do amíra českoněmeckého byly též
Morava a Slezsko. To však je Němackeproti set a

pohlítímema vásliké vyrovnávací pokusy vládní
velice skepticky. Bes předchozí opravy semského vo

řádu, zřísení obchodní komo
©jiných našich požadavků Pre Bovojaní

mích karií se české aní myslit.
Dodatečný úvěr ke státnímu rez

po „Říšský (sákoaník“ uveřejňuje císařské najímé se ns zckladé $ 14. zákl. zákonů
povoluje dodatečný úvěr, jenš te rozděluje na všechna
ministerstva, vyjímajíc ministerstvo zemské obrany a
jenž činí 1,806.088si. Z tobo kryje se 101.700 sl. tím,
še nebylo jto tolikéhoš obmosa ke koupi soudní
bndovy v ka. Poněvádš ale přebytek státního

rospočtu pro teato rok činil jen 949.007 zl., je tento
aš na nějakých desst tisíc pohlcen mimořádnou po
třebvu. — O dodatečných úvěrech píše „Vaterland“:
V rozpočtu ministerstva vyučování nalezá 20 také

pro Celj, totiš 12,500 sl., kterýšto obaos určen
pro sloviosko-německé nižší gymaasiam a

paralelky, kteráš na podsim ařízeny býti mají.
vláda saujala přeceurčité stanovisko k otásce této.
Pojala tati pofadavekpro paralelky do rospočtu a

přiznává se DyNÍtedy ujovné k tomuto stanovieku.
strany vlády a tedy nyní utvořenajasná situace. i všektímce'jskázáležitostjestdefinitivně

ruzšeřena,to jest ovšemotáskajíné. o

—*SehěnorernaMoravě.Vzeěšlipořádal
| „spolek aěmechých bedláků východní

tavile 60 k mí dosti německých rolníků sokolí.

Vaali s sebou | ové eny a doory,by be v„německém
byl vána „Wacht am Bhein“. ůzi

AčhčasvurPrvní ujal se slovaSchamberger,es všakmístoohospodářet
o polttice a tu hlavně-o jasykových zařízeních| Byl

od zeměpanského komisaře napamenut několi
„by60dršelvěci.Alekdyšneaposlechia když

ahromášdězí jemu boařlivé přizvukovalo,bylo toto
za velké vřavy uštěno. Vřava trvala aš příchodu
četnictva, ješ demonstranty k odchodu při
nutilo. Den před tím byli v jednom ovítav

| ském hostinci stiučení do krvara.

Polský ee v Pódině. nedělvydáme byloprovolání všemi polskými poslanci
olezskými a četnými Jů věrníky, v němá vzývají se

esští Poláci, aby se v počta conejbojnějším
sešli tuto medělido Těšínako sjemda,na němžby sedohodlinapevnémprogramuana němébyimani
fostovali,še si dále právasvá skracovati nedají.

V Ubrách trvá parlamentárníobstrakcedále,
Nové látky k ní zavdal návrh ministerského předsedy

| "ní tohůsí sněmoabateje jednu bodinu.tomto ná s pra je jiš šestý dea.
V neděli odejel k cís. dvoru do lálu, aby cí
„saři- va. Myslíse,žeobdrželod císaře

ji pady a saad jiš v nejbliá
atí — Z šti se

ohlašuje dále: Dle doslechu nestojí essta bar.
sitaací.do lěla v oonvielosti pouze s

prý císaři také návrhy ©
srbském církovním ajezde, jehož záleditostí naléhají

marozhodnutí. Praví U řada +cískorní jjehož práce nepostapají ka a, vadš oposice
tam mávětšinu. má býti buďodrodenameborogpu
štěn. Baron Nikolič šádá, aby srbská pravoslavná
církov přijela šenahem návrhy vlády maďarské.

V Praska by! nový sákon o spolčování,na
němž sačmovna poslanecká provedla 6 změny.

skou sněmovnou obnoven dleznémí vládní předlohy.
šak sněmovna poslanecká v sobotní ové schůzi jej

většinou 4 hlasů zamítla. Bude prý rozpuštěna,
V Holandska při posledníchvolbách do

stali většinu následkem voli úsilí liberální vlády
liberálové a káři. katolíci a konserva
tivní protestanté podlehli jen nepatrnou menšinou.
Při sestavení ministerstva vzala královna zřetel j

S lajolamnt p což badí rozhořčení.Předsedoas a a vcem financí je professor náro
dního Pierson, zahraniční sáložitosti

spravuje snafori, sprarellnos Cort van der
KAo ooopaávai iyatáttevby, a ely once Cre
mer, válku nade mínistreganámořalctví jest
Jaas0a. í

(Káslano).

Pončvaděna

diecesnísfesd katolíká
-pBraáci Králové

dne22.,23.,24.orpna6m
savátádo Hradcetolikúčastníků,šeproně
byty vhostincích nestačí,a pončvaděsi
kteřívýslovněpřejí bydletiv

bomých,žádají sé všichni p. t. majitelé
v Hradci Králové aby selaskavépřihlásili
v místnostech redakce „Obnovy“, velké ná
městí čís. 34 —I., kteří jsou ochotní vsíti buď
sa nebosdarma do bytu, vlastnějen
"kupřenocování, účastníky sjesdu.

Přikláškyse přijímajídokoncečervence
f. r. ošdyod 8do 12hod. aod 2doš hh.

Zároveň se omnamuje, še veškeré dotasy
v příčině sjesdu vyřicuje Přípravný komitét
na diecésní sjesd katoléků v Hradci Králové,
Merému dudteš všecky dopisy adressovány.

PřípravnýBomíst a úovesní send kubolíků

Drobné zprávy.
Zprávy dlécesní. Ustanovení jsou:

p. Alois Kašpar, administrator sa faráře v Bobdanči,
u Pardubic), p. Fr. Horáček, faráť ve Staršově, za

e do Koroubte, p. Ledrik Novotný, katecheta
v Chrudimi, za expositu do Stříteže, p. Kar. Habert,
Beomysta za vikaristu v Hradci Králové, p. Josef
Klepl, vikarista, za keplana do Velíše, p. Jos Hračíř,
kátecheta Jilemnický, za katecheta do Nechanic.
Upráždněné místo: Starčov(Dittersbash)fara,
patron. Jeho Veličesetvícís. Frant. Josefa IL od 38.
července b. r.

Po40 letech:Dne25. t.m. olavilvzá
tiší beze věl okázalosti čtyrycátou ročnici svého
kočžetvívysocedůstojný pán Dr. Alois Frýdek,

požaký praelat protonotáf, dvorní kaplan atd.kapitol děkan, a generální vikář Hradecké dié
cese. [ kdybychom neuvedli titule jeho vysname
nání a úfadů, duchorenstvo diócese naší a i pře
mnozí laikové ví dobře, čím byl a je diécesi od
mnoha let dlechetnýjubilár—40 let kněžských|
Není to sice jubileum v obyčejcém tlora smyslu:

zlaté jubileum bede slavit s 1 Boží za deset
Jet. Ale dem, kdy kněz podléardce Božího hledí
na požehnané působení své, zasluhuje
povšímnutí svlášté u těch, jichž láska a vděčnost
si jubilár siskal. A obojí získal si v bojaé mířet
Ze 4 let ch ztrávil 4leta vo Vídnina
vyšším stadiu; dvě Jeta byl katechetou
v Přelouči, kde dosud s vděčností na něho vzpo
mínají; 17 let vsemináři kečžském jsa profešsšo
rem, spiritaalem i rektorem., a 17 let v kapitole
kathedrálního chrámu zdejšího. Největší část po
Šehnaného působeší jebo padá do semináře; jako
spiritual vychoval mimo nejdůstojnějšího
vrchního pastýře této diécesepřes300 kněží,
kteří dnes co šediví dělníci na vinici Páně půso
bí, oo vikáři, profesauři na u, na realkách,
sa pedagogiu, při vojsku, vícenež v 7 diócosích,
ano i za mořem! které vedl ku svěcení,
jsou již 32 let kněžími; mnohou těžkou zkouškou

prodů v tvrdé škole života, ale na vděčnost k svémuývalému spiritualovi nezapoměli. Nezapoměli, že
byl jim otcem v semináři, a sůeřal otcorským
telem,i kdyžrozešlise naviniciPáněa spůsw
bem často tklivýmukazují mu rádi svou synovakou
oddanost. A i z nejvyšších míst nescbázelo
mu uznání za jeho působení. Nejdůstojnější vrchní
Pastýř dělí se s ním o řízení rozsáhlé diócese,
av. vyznamenal jej netoliko nejvyšší důstoj
ností, která se kněžím udílí, ale ozdobil i prss
jeko křížempro Ecclesia et Pontifice. A
nejjasnější panovaoík jmemovavjej dvor
pím kaplanem sám vyjádřil ma radost svou, „še
mohl uznat záslužné působení jeho“. A jako vždy
provázola jej láska těch, které připravovalna
kočžství, tak i v den čtyrycetil jubilea jeho
spůsobem zvláště tklivým dali mu za jevo pietu
svou. Vědouce, že zlaté jubileum jeho, které s
pomocí Boží alaviti bude za deset let, bude alav
ností celé diócese, pospížili si, aby milému svému
druhdy spiritualovi, a dosed otci, k jehož nrdci
vděčnost blíže postavila je, podali důkaz své lásky.
Aniž by vysoce důstojný jubilár i nejmenšího byl
tašil, připravili mu dárky k jabilejal mši: nejdů
stojnější pan biskup odevzdal mu skvostný missal
se sponami, vděční pak bývalí alamnové překrásný
kalich v ušlechtilém slohu gotickém s bohatou
ozdobou emailovou, zvláště pak mistrnými obrasy:

b. Vykapitel RodičkyBoží a sv. Aloise, a s perlami. Nazr Ídescekalichanalézásededi
kační nápis latinský, aby i budoucím věkům byl
důkazem vděčnosti alumnů — kněží k svému spi

ritualovi. — "Kbona přidala sormost ozdobnýpalt i éprádlo. ©nešloso ktomu dni
maobo listu blabopřejných, telegramů, album a p.
pemustmepříté vážnosti,xjakétěšísepamgo
peralní vikář i v kruzích mimo-církevních, doklá
dati. Přejemošlochetnéma jubiláru jménem Vrchní
ho Pastýře a jménem veškerého kněžstva rozsáhlé
diécese naší, a přemacbých i za hranicemi její,
aby s tím missalem a v tom kalichu, který má
mu nyní věnuje láska a vděčnost bývalých alnmnů,
obětoval v téše svěžesti ducha a zdraví těla Pánu
i večerní obět svého kočžství, svouslatou

sme prosili o čtyrycetiletém jabileu
jeho nejvyššího Pastýše duší našřcbl:

Ustřední Matice Školoká v Prase
vyslovila vašim + damám vzácné uznácí
temtolistem: „Otěný místní odbor dam Ustř.
Matice školeké v Hradci Králové. 8pocitem
pelíčenévděčnosti, pokládási výbor v úctě podepsaný
za milou povinnost a česť Volevášeným damám ctěného
aistního odboru v Hradci Králové stvrditi příjem
s1. 400, připadající to na'otěnýodbordam části
z výtěžku sábavy konané na Střelnici dne 4. L m.
společně se ct. panským odborem, a vysloviti Velo
cténým dámám za jich vlasteneckou horlivost a zá
služné přičinění, kterým se dodělaly tak znamenitého
výtěžku, jakým mnohé jiné město nemůže se vykázat,
nejopřímější naše díky s ujlstěním, že velice sobě
vážíme vzorné Činnosti váženého Vašako odboru. V
Praze 21.července1897. Dr. J. Čelakovský,
předseda. Dr. Šámal, jednatel. Jos. Uzel, pokladník,

lance p.Václ.Formánek
přednášel v dlí v místnostech Živnostenské jed
moty o nových daních, jež všeobecně vysvětlil. Před

náška byla velmi četné navštívena také od občanů
s okolí, jmenovitě s Předměřic a Třebechovic.

ttěňatek slaviti bade slečná Marie Drofáčkova,
dcera úředníka kralovéhradecké zastavárny a p. Josef
Brtoun, učitel v Něm. Bybné dne 17. srpoa o 11.
bod. dopolední vchrámu Páně re Slatině u Žamberka.

Změna v četalckém velitelství. Zdejší
četnický rytmistr pan B. Žirovnichý edebéře se v nej
bližších dnech na moré působiště d> Litoměřic na
místě dosavadního tamnějšího velitele R. Riedlingera
který přijal hodnost štábního důstojníka a odebeřese
do Přemyslu. Na sdejší velitelství dosazen bude čet
vický nadporačík pan Vilém Kolárský z Tábora. Pa
na rytmistra Žirovajckému, který byl ve zdejší spo
lečnosti vážen, přejeme na novém působišti mnobo
sdaru.

Poctivý málezer. Architekt,p. Viktor
Weinhengat, poslal ve čtvrtek předpolednemsvého
příručího s peněšnímpsaním, v němž se nalézala ti
sícovka a ke, na c. k. poštovní úřad. Za chvílku
přiběhl příručí, celý zsínalý zpět do kanceláře ne
slovy: „Pane, já stratil penízel“ Toť se rozamí, fo
Basta! poplach a že zřízenci rady Weinhengsta
vybělli hledat osudné psaní. Zatím však vkročil do



stavební kanceláře poručík od 31. pluku, pam Pfoh
© oderadal stracshé Tof se rosamí, že
Bad ztraceným byla veliká. Nejvíce děkoval
ovšem p. pří

Usvědčení Ibáři. Proti nábočenskéškole,
kterou šádá návrh Ebenhochův nvádějí židé, orange
Mei, liberální učitelé a novináři za blavní argument,
še prý chceaníšit úroveňvadělání lidu. Proti této
Ji osvál ce komočněsám dr. Ebenhoch, který
v opravě zaslané „Neue freie Presse“ dokázal, že ros
sah školního ečiva v jeho návrhu vyšat jest doslovné

platného sákona. Tables! Následkem tak

„Budče“
také přiskřípastý lhářbečí“ — čačněl. Což mé

dělat? ©
Zlatý náramek, zalezi dne 26. t. m. B.

Kyněl s Náchona,kde můžese ož pravý majitel přihlásiti.
Mužský odber Ú. M. šk. v Hradel

Králové zaslal ústřednímuvýboru do Praby opět

a zl. 15 kr. „he prnné odvedioletos na ajiš pres 1.800 sl.a největším rovatel
Ústřední Matice podpo

Nové šívanice proti mejdůstejněj
Šíma panu biskupoví. Jest předkatolickým
ajezdem a tu se pávi pokrokáři, radikálové a sociali
sté a tajní jejich spojenci obávají, že by katolický
lid celé to protikatolické předivo mohl prohlédnout.
Proto se musí líčit J. B. Milost jako nepřítel a vys
sárač chudého lidu. Aby lež tuto mohli šířiti, zaslali
ji až do moravsko-ostravského „radikálního“ Radhoště.
Na panství chrasteckém prý se mizerně platí, od
okopávání 520 m. dlouhého řádka řepy platí prý 00
ženám jen 24 kr. a tak prý ukasuje Brynych lásku svou
chodéma lids. Jisý list vykládávěc tak, jsko by děl
ník « Brynyrohavydělal jea 24kr. Toť se rozumí,
pěcetakového bylo by v listě vykořisťování, vydírání
a vyssávání lidu, takovou kachnu pokrokářsko-social.
revolverové opolečnost nesmí al dát ujít, bude to
otiskouzt ASbudit „spravedlivé“ rozhořčení — a mno
hý takovými falešnými zprávami svedený mladík snad
Jeho Milesti „více méně rýmiuvně“ své mínění „pro

jerí“. NÍ Ne, a co jet pravda na zprávě „Radbošte?“Na chrasteckémnenížádnéhopole,které
>čili více než půl kilometru měřiloa

při práci akkordní vydělá ai: 1) dělník neb dělni
prostředaěpilná průměrem80 kr. za den; 2) že

případě děti od 14 lot vydělají ci
kr.; 3) že dělník neb dělnice při

dělá si 1-10 až 1-30zl. sa den,
hospodářských poměrů penís velmi

slušný. 4) Vysvítá to nejlépe, porovnáme-li platy ná
panství „©platy na okolních velkostatcích,
kde 6e t cukrovkách pracuje ponejvíce sa mzdu denní
aplatí ná ce dvora Bestockého35 kr., knížecí
správa v — besprostřední to sousedi —
40 kr. sa den. D) Na polích Chrasteckých měšťanů
platí se „ponejvíce“50 kr., *, L. kořalky denně.—
Dodatečně podotýkáme, še i při všech oststních mzdách
platí se na panství chrasteckém mzdavyšší nežna
všechsousedníchvelkostatcíchaaloekupř.mapla
tech dennícho 5 až 10kr. více,přisekáníobilí©
10kr. více od měřiceatd. — Prevdou jest tedy
pravý opak,mežcotvrdí šíváčskésprávy pokroko
vých a socialistických umravňovatelů lido. A že 1 ji
nak J. B. Milost ze svýchpříjmů štědře opravdě po
úřebné lidi, dále spolky, ústavy a homaaní podníky
podporuje, jest rovněž známo.— Jak právě z svobodo
myslnébo „Probusení“ ze dne 28. srpna vidíme, tedy
též tento list přináší prolhanou lokálku „Jak
křesťanská láska biskupa Brymycha“. Odpovéď na
tato prolhanost jsme jiš dali. J. B. Milost platí lid
dělný dobře, podporuje všady, avšak dobře by bylo,
kdyby mám ze všech okresů podány byly správy, jak
platí své koncipienty, písaře, příračí a dělníkyradikální,
pokrokovía liberálnípředáciajakpodporujínárodnía
lidamilné podniky. Dle potřeby porovnáme jejich do
bročinnost, aje tolik předem tvrditi můžeme, že mezi

pao K Se ani jeden muž, kterýpůjčoval na a vybáněl ze statků chu
dřel klieuty bez nože. Toy s

Socialisté zabraňají církevním
m. Vůdcesocialistůporňený tajemníkne.

mocenské adny obuvníků, předseda českého soci
álně den ckéhotiskového odboru, Josef Němec
semřel jako kající, věřící katolík a přál si církevní
pohřeb. Teto se měl konati v úterý s německého

pohojogického ústavu. Avšak vedení sociálně-demotické strany nepřipustilo církevního výkropu. Ob
čanského pohřbu účastnilo e0 asi 1500 soudruhů,
mesi nimi několik sociálně-demokratických poslanců.

ský poslanec Hybeš a dra soudrasí měli pohřební
řeči, načeš ostatní soudruzi spívali sociálně demo
kratické písně, -Z volšanských hřbitovů táhl jeden
proud socialistů Žiškovem, druhý akrs Vinohrady a
oba zpívaly pobuřující písně.Na rozhraní Praby za
kročila policie a výtrlatky rozprášila.

Katolická vysoká škola pre soclál
mí politiku. Kotolickýepiskopát v Prusku pomý
šli dle „Tageblattu“ na zřízení vysoké školy, kde by
se duchovenstvo katolické vzdělávalo pro zápas se
sociálními demokraty. Nejnadanější kněží ze všech
diecesí badou svými biskupy vysílání do této akade
mie a (am vynikajícími socialními politiky, zejména
katolickými vyučování. Kašdý má tu setrvati nejméně
tři roky, načeš bude jeho úkolem působit přiměře

jmDoe per ry a shromážděníchlidu.Pláne prý uskatečněu jiš 90, a na konferenci
praských biskupů ve Fnldě. "7

Ukásku národní hrdesti podalaretor
mované církev Vysoká při stavbě kostela svého na

Mělice, Správa církve této objednala pro zmíněnou

tavbu svozyod frey Peter BHilzer,k. u. k. Hof
Glockengiesser in Wiener Noustadt, která následovně
provedla na mich nápisy: Zvon mletr Jan Has: Po
zná SO pravda, a pravda vás vlevobodí. Zvon Jas

měď zvočící, aneb zvonem smějící. Toto si objednala
Českáref. církev kuctěnína př. J. Heute,oprávos
českého pravopisu a takovouto památka © uvědomě
losti avé zanechá potomkům.

Obecná jednota Cyriiiská na
oslava 900letého jubilea mučennické amrti sv. Vojtěcha
deváté exercicie Cyriliské v Praze od 3. do 6. srpna
t. r. ve velké dvoraně Svatováclavské záložny (Řetě
sová ulice č. 228). Program: V úterý dne 3. srpna,
o 7. hodině večerní uvítání pp. účastníků exercicií
do Prahy zavítavších vo dvorahě Svatováclavské zá
Jožny. Vestředa 4. erpna, v den sv. Dominika. Do

l : O 9. hodině zpívaná mše svatá v opatském
Kostele Ema usském na Slovanech, při které mnichové
řádu ov. Benedikta spívají mši chorální. Od čtvrt na
10 do 12 hodin přednáška vícerektora Dobroslava
Orla: „Základní rysy o historii hudby chrámové,
svláště chorálu od prvních dob křesťanských až po
dobu dnešní“, po které přednášející s účastníky cvi
čiti bude a kněžské spěry mešní. Od
poledne: O 8. hodině: Praktické cvičení chorální
s účastníky řízením P. Emilisna Peuknera dle Gra
dnale Romanum. O +4.hodiné ti bude Jan
Ev. Zelinka ostarýchtoninéch církevních.07. ho
diněpobožnostadorační v kostele kříšovníckém
s pro, máslednjícím: 1. Dvě mottetta se šalmu
64.od Orlande di Lasso, + 1994. «Ze sbírky XIIL
motettodOrl. LassoaPustete.)— 3. „StabatMa
ter“ pro 4hl. sbor smíšený s průvodem varhan od Fr.
Witta. (Vydal Pustet) — 3. „Improperia“ (s českým
textem) o1 P. Piela. (Č. 60. ze sbírky vydané Aschen
dorfem v Můnstere.) — 4. „Litanie lauretanae“ pro
4hlasý amíšený sbor od Pavla Kříškovakého. (Vydal

F. J. Lehner v přílohách „Cyrila“ — 5. „Tantumergo thl. od Pitoniho. (Ze sbír Úaek -Herntasdorfř
— Veškeré předneseCyrilleká Jednota kří
šovmická (při „Stabat Mater“ sesílena školou pě
veckou 0 Jednoty Cyrillské) řízením rvého sbor
mistre, Karla Doušy; průvodvarhan a mesihbry
provede ředitel Jan Er. Zelinka Ve čtvrtek 5.
srpna, v den Panny Marie Sněžné. Dopoledne: O 8
a půlhodiněpřednáškaprofesoradraJoe. Mrštíka,

povolání činitelé o to P ičiniti se mají, aby církevníudba svelebena byla.“ O 10. hodině zpívanáměs
svatávkostele Panny Marie Sněžné. Program

Missa „in hon. BeataeMariae Virginie od Jos. Calinera („Cyrill“, 1898), Credo z „Missa decima“ od J.
C. Sychry (vydal Pasdírek v Olomouci) s průvodem
varhan od J. E. Zelinky, Introit a Communio chorálně,
„Pange lingua“ dorické na F úd J. E. Zelinky. Před
nese pěvocká škola Obecné Jednoty Cyrillské s ko
stelním sborem u Panny Marie Sněkné řízením J. E.
Zelinky. U varhan Ad. Pi O 11. hodině pro
hlédnutí nových varham v kostele sv. Jindřicha; vy
světlí ředitel kůru, Josef Cainer. Odpoledne:

ůl hodině jcké cvičení chorální řízenímP. Emil.
uknera O «. hodině nešpory „in falso borlone“ od

G. P. Cimy, Hymas
Etta, „Magnificat“ od neznámého skladatele ze 17.
stol., „Salve ina“ chorálně, v kostele Panny Marie
Sněžné řízením řeďíteleJana Ev. Zelinky. V pátek
6. srpna, v den Proměnění Páně. O 9. hodině spí
vaná mše svatá v kostele u Kříšovníků, při které
kříšovnická farní Jednota Cyrillská řísením svého
ebormistra, Karla Doušy, přednese skladby, jak ná
sledují: Missa „Salve Regina“ od Fr. Witta, op. sb),
pro 4 hlasy bez průvodu varhan. (V F. J. Lehner,
1678.) Gloria se mše „De Beata“ od Josefa Foerstera.
(Vydána u J. Hoffmanna vdovy v Prase.) Introit, Gra
duale, Offertorinm a Communio chorálně s Graduale

Romanum; chorájním Offertoriu motetto „Tu es
Petrus“ od Palestriny.„Pange lingaa“ od Hallera a
Wildbergera pro 6 hlasů. O 10. hodiněprefekta v bi
skupském semináři brněnském: „Odeklamací chorálu,
ostatního zpěvulatinského i českého.“ O 11. praktické
cvičení zpěvu staročeského a účastníky; cvičiti bude

F. J. Lehner „Rorate“„poodělní. (Vydal týš.) Ku cvičení chorálníma jest třeba,aby kašdý z účastníků

měl v rukou „Graduale Romanum“. „Rorate“ podělní budou pohotově. Veškeré Jednoty Cyrillské v Če
chách a na Moravě, jakoš i přátelézpěvu církevního
svou se k hojnému účastenství při devátých exerciciích
Cyrillských. F. J. Lebner, předsedaObecné Jednoty
Cyrillské. P. T. Výšeohlášené cyrillské exercicie konají
se na oslavu 900letého jubilea mučennické smrti

sv. Vojtěcha, jehož kolébka stála v Libici, v nějšídiecési králověhradecké. Jest tedy šádoucno, byna
exercicie ty dostavili se zvláště četní účastníci s die
cóse královéhradecké. Zvu tndíš jménem diecésní je
dnoty cyrilaké v Hradci Králové všecky P. T. farní

eyrillsakéjednoty i všecky P. T.přítele posvátné hudbyv naší diecósi co nejzdvořilejik nejčetnéjší účasti na
javilejních exercictích pražskýcha těším se na rado
stnou shledanou. Pr. Jos. Mrštík, předseda diecósní
jedaoty cyrillské v Hradci Králové.

V epičee vyskočilv neděli večer typograf
Ant. E. s Pardubic,"vrávející se ze ajezdu, z vlaka

čeroje), byl přejetpompař Macoun. Proti R sovodenose rozjel, byl přejetpam ze
jest vyšetřování pompal

Okradla spoludružku. M- Haadlířora
s Chrudimi 18 r. st. ukradla s uzamčené místnosti

T Fpektové ha Šatetvo a broži, o v ceně. Po zlodějce ce bylo
v HradciKrálové pe zlo prodáno

Ktalský ministr vymčování bylvúterý
od 160 socialistých studentů právnické fakulty v Nea
poli insultován, kteří ministra nadávali a se mu po
smívati. Když je ministr za to pokáral, chtěli ho atu
denti stlouci. Jen stěží se tomu cabránilo a ministr
musil od další prohlídky upiversity upustit. Inu, na
dějná mládež akademické se čini. Haléře sice nedo
vede ještě vydělat, ale už řeší šenskom a sociální
otázku a jiné důležitéproblémyt

m

Dary. Jedaoté katolických tovaryiůdarove,
opětně S al. osvědčený přísnirec vodp. kamovafk' dr.
J. Soukup. Na „Adalbertiase“ darovali pp. haakar
reatz [1 sl „ZaplatBáb“

Druká roční npráva vyšší obchodní

asourek uveřejňuje v jejíčele především
leně Deaf článek „Pojišťovánína šívot

kžob ma úmor.“ Ze školní správy vyjímáme.: hlavním
předmětům vyučaje 5 učitelských sil,učitelů vedlej

ších jest 8. Paki Polednénép- ředitel obsáhle9 učebníosnově vyšší obchodní škoby, na kémé ze Gyučuje
povinně jasyku českému, zěmockémua francouzskéma,
zeměpisu a dějepisu, matematice a kupeckým počtům,

Koní iva, fysice a lučbě, nauce obchodní, kupeckýmisům a pracím komptoirním, účetnictví, vzorné
účtárně, právu směnočnémuaobchodnímu, národnímu
hospodářství a krasopisu, těsnopisu a tělocviku. Fřed
měty nepovinné jsou; Praktická cvičení v laboratoři,
jazyk anglický a ruský, německý těsnopie, psaní stro
jem a zpév.—V roce 1896—97posůstárala obchodní
škola s přípravky, s 1. a 2 ročníku. Na komci
běhu bylo žáků v přípravce 16, v I. ročníka 39 a v
I ročníku 33, celkem88 a aloe 6 s Hradce, 80
s Čech a 2 z Moravy. Všichní šéci byli Čši ve stáří
14 až 33 let. Katolíků bylo 82, protestantů 6, šid 1.
Vysvědčení s vyznamenáním dostalo 19 šáků, vysvědnpor

. i vyšší o jest .
vací škola kupecká, které měle 31 dáků se všech od
větví obchodních. |

Městečko koupilo volkootatels. Vmorar-
ském kraji, kde divel valašský a benácký se silně

prostupuje udržel ci lid ještě jistou čilost s podmivosť. MěstečkoDřevehoatice roskládající se mezi
vátným Hostýnem a Přerovem je preméobcí na

přovd:

oravě, která zaboupila velkostatek. Koupileho od
bar.Skrbenakého,sa250tiss ýchs pomocízá
lošen. Polností -upotřebí občané.Ze sámiu bude škola
a v něm i byty učitelův. Park bade pomechán, a

vBěm bude zbadována ville, kterád bude pronají:s

jinách. “ . 0Jedacta českého katel, něltolstva.
Veloslavné c. k. místodržitelotví příjícem 14 dne 4.
ervence t, r. čís. 97.777 schválilostanovy „Jednoty
českého katolického učitelstva v království m se
sídlem v Hradci Králové dle obsabu návrha dne 23.
června £ r. tam došlého. Komitét ustavující schůzí
dne 8. červnat. r. zvolený,sejdese dne2. srpna©
2hodinách odpoledne v Pardabicích,abysestavil pro
gramk prvévalnéhromadě„Jedaoty“,kteráodbývati
se bade nejepífĎ oajesda katolíků v HradciKrálové
dne 23. erpaa1. r., očemškomsitétse uradí apak
vlistechte oznámí.S potěšenímureřejňnjeme,tv
početčlenů dostoupil již číslici 200. Protoš na ra
dostnou abledsaoe O prvé valné hromadě v Hradci
Králové,

Pražští hasiči se tužší. Za příkladem
evangeltka Zelenky zBřízy a na návrh svého sboro
vého pastora vyslovili také projev nedůvěry pana dr.
Figarovi s Chradim!, protože prý podepsal provolání.
ku klerikálníme učitelskému spolku v Hradci Králové.
Toto jednání bodrých pražských kasičů, kteří —jak
to již při projerech nedůvěry bývá — sedli prosté
na lep zjednanému orangelicko- u sgite
torovi, zlobí již | „Hlasy z východních Čech“. Píše:
„Posoruhodno“, še (projevy nadůrěry p. dr. Figa
rovi) dějí so jeíce se středních Čech; ostatní
kreje vůbec 06, de ještě o ničem ani novědí!
(Ale vždyť tem belvitský neb šídovský agest nemůže
rázem katolické hasiče ve všech končinách Čech 05
jet a poštvat avšecky hasičské sbory mu přece také
nesednou.na lep, zejména vodou-li jajich zpráva lidé
rozumní !). Smufným svědectvím toho, jak předáci
hasičských spolků a šup 00 starají © život veřejný,
jak znají a komtrolají činmosí svých předních repre
sentantů,je i to,Še aminevědína maase,c0 podg
poal 9.dr. Figar-a proč mu projevujínedůvěru.
Napořád čteme projevy nelibosti a nedůvěry pro pod
pis provolání Aučitelekémusjesdu a spolku, kdežto
p. dr. Figar podepeal provolání ku újezdu katolíků
chystanému ne srpen t. r. do Hradoe Králové. —
„Hl. s v. Čech“ se pak zlobí, že následkem takové
neznalosti stává se celá věc směšnou. Ale což nejsou
projevy nepoctivým předstíráním vymámené směšné a
darebácké? Což může rozumnýčlověk povašovati ag.
tace svedených katolíků proti katolickému spolku a
sjezdu vůbec sa moudré? Dé se ovangelék zneužítí
ke Štvanici proti ovým pestorám a své víře, dá +0
k tomu ovésti šid ? Něco tak „chytráckého“ dorede
Jen „také katolík“, jemež se pak židé a erange
licí smějí, že se jim dal použiti za „berana“ protí
svým vlastním souvěrcům.

Postrádáme v češtině obšírných
dějin ©počátcích křesťanstvímřímských
císařích. Zatou příčinouvydaldp dr. Doubrava
epis názvu: „Doba císaře Diokletiana.“ Jest te cennt



atulie s -sůroka 986 -305. Vnašich
ědhnickh > papovalcéíh ně

nutma, 1 podrobný dějepi pevnich úokánůkřesťanstvínashačen. Mosogratede. oubrovy jest

o

ukéskou, jak by tyto dějin ti zpra00

Sylsov nejnovějšímpadala: z nánekým výhorora. Spisovatel U látka ve 3 díly. prvaím
6

dílo

- k í dr.
MOVÍ a jemu podobným lidem, kteří štvou j
katolickéma ajesiu v Hradci Králové, tak

m spolkům a katolictví vůbec, i dle
matrik jeomtaké katolíky.„Selské soviny“ píší: Letos
ase má býti ajezd katolíků diecóce královéhradecké
v Králové jsko byl loni v Táboře sjezd kato
líků diecáse budějovické. Na pozváník ajesdu pode
Pala Seceláměstskárada eckéal na starostu
© jedacho radního. Téš městská rada poszrala Klab
aárodaí atrazy arobodomysiné, aby konal schůsi

i
roti ka

vHradei coolse takéstalo,a mluviltam,
JSk známo,prvé islevoukrásnoařeš opolitickýchpracech. tomto jednání městské rady spatřuje

„se“ tak jeko loní v jednání města Tábora „beskarakternost!“ To člověk Vórauš dnes neví, co je ka
rakternost a co beskarakternost —Biskap králověhra
-docký ovelá sj katolíků své discéce sa účelem
-církovním. Katoličtí členové městské rady
-krilovéhragecké podoepíšou pro k ojesda, s
proto jabu beskarekterní! Čijeoubezkarakter

NÁ 4 to podepsali také klubu mladočečo Král. Hrades? To tak, jakoby Milo

„očesh nesmělP sároveů o orávva:výty j vem i
„mladočešstvínevěra. R Vera“ P "je tossutak.KdoMladočechem,jesevěrcem.Akdossadpřeces

dočeských katolíků se hlásí ko katolictví, je
:raktera(! Máme za to, Se liberální list nej
+bynadávat tomu, kdo se ko své víře a vi

oopášeDeskarakternost v tom, kdyš někdonshlásí k+ spolku nábošenskéma, přece však spol
taje, ač mé na vůli spolek ten kaž

-chvíle opustit. Kdyby redaktorlistu (Ónsu)
mověrecanebo nebyl vůbec katolíkom a vy

katolíkůmproto,£t jevukatolfiy, spříčina6
ch, měloby to nepo-amyel. Alelin e m

-daktor jeho jsou katoli i, pan redaktor chce
"katoliotvím spasen, an jinak nemá příelašnost j

ko katolictví emyolu -a mělšeci vysvěsšít, proš bec„katolíkemje a oatává -leč Be tak činí zo spre

stého prospěchářetví a nadává katolíkům,svou-li katolíky keschbůsi katolické. Tojsou
-tak daes podivné pojmy o beskarakternosti.

Krádež kola. V těchto ukradi ne

-snámý pochatel s průjesdu vinárny M. Šrámkav Jawoměři kolosystemu. „Kolumbus“ v ceně 150 zl. ná

ky . nadporučíka Al. Pcdesřelým jest jistý as
Kusjezdu čeultékotupocta vHradel

Králové. Oproti zprávě „Nár. Listů“ podotýkáme,
-že doba ujeada, která oveňtuelně měla býti určena ma
den 15. neb 22. srpna, není dosud ustanovena. Některá

sgremia jsou Pre pohánídne 15., jiná dne 33. a jiná 29.srpna. Není d také jisto, kdy bude sál v mii

, hotov. Rba dnes v pátek hradecké gremium bude„míti schůzi. Proč ohce míti pokrokář p. Arnošt Gross

mannn, Jednatel pbohodních remií sjezd arovna"bi„srpna (v den jen J. sjesda) a proč
relerát,jest aš přílišprůsračné, = :

Osste na severní točaj. Die 13.srpna
- 1996 vrátil se Frithjof Nansem s několikaleté cesty

-eo krajinách severních. Nedostihl aice severní točny,
"swšak překročiv S6tý stapeň severní šířky, byl od se

"verního pola jen 46 mil vzdálen.Ještěpředsvalem
aenorým ohtěl k severní točaěpronitnout a smisovšího Naneenavypátrat odrážný větroplavoc vrohní

inženýr Andrée. Leč ve zhotorením balonu a s jeho
: bylhotov 27červencem. r. tedyvdobě,

J k zoveznítočněvanoucí větrydostávají jiný eměr.
„Andrés odložil tedy zamýšlený svůj výlet na letošek.

. AW.četrence o 3. hod. odpolední vstoupil Švéd Andrée
0 svými soudruhy, inženýrem Nileeta, Strindbergem
A inženýrem Fránklem do belonu. Ne jeho povel pře
ali soudruzi lanovf, balon „Orel“ se rychle povznesla letělrychlostíasi 5milzahodinuksoveru.Jednos

četní

ee hrozila lodice balonu potopit vmoři, podruhéros

tříštit o čnívající skálu, leč balon vědy 0e povznesl-A ne unikl. Andrée nechce ma soverní točně

fytoupit, ale chce ve výšce asi 100 metrů se £4kot
„poserovalí točny. Dle výpočtů gaale poměrů

* krajinách polárních, meteorologa dr. únolma Po.biři-detí balon Andréňův s točny buď směrem k
. nebo k arktickým končinám severní Ameriky. Andróe,
-pak-li v moři zezhynal, musil v pomdělí severní
dočny a ted jiš Sibíře dostihnout.

Z Náchoda. „City .
jskýe advokát zdejší obě. holý o
„Šemuposlednímudopisua 8000sl. jiš obě.zá.
pam j prdniktmnázoru Óm dle jepěkná
36, přijdena jeden rok 223 s| 22 ka 6 myslí do

Pisovatel„Ratiboru“ do opraváy, že odaiti naší výtku?

|

+

Gotav,“hb
ohož roční obrat jde do miliozů,jehož podíl18—94 proc. dividenda, věnuje ;

částku, jekou dává k týmů účelům Ý
vládnoucí stejnými ano i meašími příjmy

ek v] ačiní ost povinostemsvým vůči? vo četli jemekdesi.še kdybyVčelo
správy v Náchodéstál K YsmoboZ,

:ii;
F
Hk
nĚkke
:

tdES 5
ivá a realky býti vyří

ch, kdy se jedmalo o
vu nesamostatné tehdy ky. ová s0U

činosť možná, vidíme na př. ve vr Mýtě a mejnověji ma Opočně,kde záložny sa jediný rok věnují
veřejnosti více, nešli naše obč. záložna sa Sólet do
hromady. Ostatně očekáváme od našeho obecenstva,
še bude úepory své ukládati v ústavu, ktorý všeckon
zisk ovůj věnuje městu, a nikoliv u podnika výděl

kářského, který v první řadě je na diety pro
pány rady. ve druhé na dividenda pro podílníky aprvé na konec hodí nějakou almažnu veřejnosti a
při tom snad chce ještě platiti sa Mocenáše.

Z Králové Dvora m. L. Časopisu„Osvěta
lida“ v Hradci Králové saslána byla od děkanského
úřada zdejšího tato oprava:„Není pravda, že děkan
Beran, řídě vsenaučením velebných otců jesovitů, že
účel světí prostředky,zneužil kazatelny k vášnivéma
útoka na opiritistů s církve vystupujících. Není

prardn, Še mimo jiné nazval je vyvrheli společnostiidaké. Nemí pravda, še přislíbil sbožaým ovečkám,
že kdo Da 60 vezme úlohu udavače a vypatrá tajná
sdružení spiritistů, obdrží 2zl. odměny. Pravdoujest,
fe dne 11. července t r. ohlášena byla s kazatelny
vyhláška zdejšího o. k. okr. hejtmanství,kterou vy
dalo k roskasa c. k. místodržitelství a která doslovně
sní: „Vzhledem ku nebespečenství bladného učení spi
mitistického vůbec a pro lidaké sdraví svl saka
sujina základě$ 7.císařskéhopatentuse dne10.
dabna 1854č, r. s. 96odbýváníveškerých schůzí
opiritistických. Nešetřenítohotosákazu tresce
sevedle$ 11.uvedenéhocís.pat.I vybísejí00 i
ob. starostové, aby se orozšíření a uveřejnění tohoto
sákasu zejména v krusích spiritist. postarali“. Vy
hláška ta byla v chrámu Páně ohlášena s té příčiny,
še 00 zde schůze spiritistické pravidelně na šesti mí
stech odbývají. —

EZDobré. (Za + Josefem Grimem'. V ne
děli, dne 18. července £t. r., dokončil pozemský šivot

j ve věku 74 roků, zaopatřembyvsvátostmi umí
cích Josst Grim, na Skalce u Dobrašky,

jehož ve farnosti Bělo Újezdecké
ní nevymizí. A čím se proslavil? Svým vsornýmživotemasvoudobročinností.Bylťuvě
domělým líkem. Písmo ov. měl, jek 60 „v
malíčku“, a běds, byllí nucen se s jinověrcem
do sporu © pravostivíry katolické. Onvedl tak pádne
důkazy, še všdycky jako vítěs z boje vyšel. Byl téé

dobrým porovatelem líterstury kato
lické. Jakmile objevila se na trhu literárním nová
kuiho katolická, jiš skládal halíř k halíři, aš k vo
liké své radosti si ji pořídil. Tak saložíl si malou
kaihovničku, která bylajeho útěchou i v nemoci. Byl

„též dovedným, racionelním m; a tím se stalo,
še na malém svém hospodářství tolik nashromáždil,
fo nejem o dítky avé dobřese postaral, nýbrš ještě
na opravu kostela v Bílém Újezdě mimo mnoha jiných
darů — 3000 sl. věnoval a jedině tosi přál, abypo

břbenbyl právě před vchodem do opraveného kostela,aby níci po jeho hrobě chodili. Krásně opravený
chrám Bělo-Ú jest tedy vlastně jeho pomní
kem. Pohřeb jeho konán byl dne 20. července t. r.
ae velikého účastenství jeho ctitelů s celého okolí, s
domu smutku na Skalce na hřbitov v Bílém Ujezdě.

Průvodu Ffčantnila se téš školní mládež zeBkalkya Bílého Ujezdavedena jsouc svými pány učiteli.
duchovnnstva okolního mimo domácí duchovenstvo:

polad. p- plans pří Krále, děkana a dán p-panekaplans přítomnij li: veled. a
Bosinek,bek notář mndaleckýfarář na ce; ve
lect. p. Jos. Čížek, bis. notář a farář v Dobrém: ve
jed. p. Ferd. Audrlický, farář v Černikovicích; důst.

Josef Pohl, kooperátor v Dobrém a ctihod. p. Josef
oravec, bohoslovec III. r. s Chábor. Smuteční o

vykonal valed. p.děkan Frant. Král promluvil též

zkk
£

hrobem neboštíkovýmkrásnoutě, Karé šla opravdaod ardce ataké kardci, neboťioko jinověrcovoslsou
00 sarosilo. Odpočívej v pokoj! —

Z Kutné flory. Na opravěvelechrámusv.
Barbory se pilněpracuje. Zevnější kamenné opravy
jsou téměř hotovy.Od r. 1892 dalo se na rekonstrukce
presbyteria 112.680al, a na další práce restaurační

váno 167.800 si. Na veškeré tyto opravy
stát 149.000 zl, země 120.003 si Na vnitřní
vu chrámu Páně, k jest teď vyklizen, bude

ječí asi 80.000 al. av. Barbory bude sepo s restauraci ším osdobám
B vlastí. počítati k nejkrásnějším

Z České Skalice. ústředníspolekvčslařský pro království Česképř v červencovém
čísle „Úes. Včelaře“ provolání,ješ tato v zájmu dobré
věci uveřejňujemu: Daovésváteční našeho XIV.včel.
sjesdu s výstavou v Skalici jiš již se blíší,
v michšláska avzáj včelařskáslavití mésvůj ples

pod protektorátem J. J. prince Vilémaze Sohaumbargippe. vní učinil vše,
častenství všech

jce a celého okresu
va se sdařily.

stavů pokročilého méste České

vaným účastníkům ve dnech slavnostních bezplatné
ubytování v domech soukromých nebo dle přání levné
ubytování v hostincích, postaráno jest o koncerty, di

0, sábavy, vychásky do roskošného „babiččina
údolí“, Ratibořic, na bojíště s r. 1866. v místě, blískou

brasku“, památný Dobenín, Náchod,- o odměny,
bexplatnou prava„předmět výstavních s nádraší
na výstaviště a spá po dráze vystavovatelům—s obětavostí ku povznesení včelařství ve vlasti naší

Neděle dne 15. srpna.

Divadelní představení. Uspo vadal
ochotníků v Čse.Skalici ma počest účastníků sjezdu.
Před představením: Slavnostní zpěv od K la za
pěje pěv. zábavní jednota „Bendl“ v Čes. Skalici
„Včely“. Selanka ve 3 jednáních od P. Alojse Majera,

převora kláštera ve Laářích, předsedy . dodnotypro pol. okres Blatenský. Z v 6 bod.
40 kr. Pondělí 16. srpna. O 4. hod.výlet do
tibořic, do zámeckého hostince a sahrady, kde volná
sábava pří hudbě hornické. Po výletu o 9. hod. večer
v sále pí. Bartoníčkové ma t včelařů „taneční
vínek“, vstepné pán 50 kr., 80 kr. Úterý, 17.
srpna večer na rozloučenou v hotelu „Bartoníček“.
Zábava říditi bude odbor zábavní s místním p. říd.
učitelem Janem Poličanským v čele s pomocí zpěvá

E hod. komonrt.:

suivců s České Skalice a okolí.Bohatí program obsahuje též sklaaby včelařské p. Václ. Urbana, říd. uči
tele v Mirovicích. Při konoerté, vycházce a zábarách
účinkovati bude hudba havířská, protektorem spolku
sdarma propůjčená. P. T, pp. účastníci sjezdu i vý
stavy mají do zábav volaý vstap, musí se však u

vchoda vykásati legitimací, ješ nahrasuje votap»nku.Legitimace sjesdové po 1 zl., výstavní po 60 kr. vy
dává výkonný výbor v Čes. Skalici. Společný oběd 1 zl.

Z Rokytníka u Hromova. Den4. čer
vence t. r. zůstane pro naši obec významným, neboť
konalo se u nás v ten den „svěcení Marianské sochy
u „kaple“. Socha pořisená v ceně 200 sl. hlavně
sdejší Sv.-Janskou jednotou katol. jinochů a mužů a
pomocí dobrovolných příspěvků, sa kteréžtovzdáváme
tímto upřímné „Zaplať Bůbl“ Ačkoliv jsme zde na

rasili sa silný odpor zdejších pánůliberálů. pokrokářůaprotestantůjakoži těch,unichžještěpřed
časem bychom se něčeho podobného ani dost

málo se byli nenádali. Dnes víme, na jakém stanoví
sku tito maši páni odpůrci stojí a zůstali jeme vador
jejich nástrahám vítěznými. Slavnost se nad očekávání
stkvělo vydařila, ačkoliv nás zastihl dost pradký dešť
právě kdyš jeme došli ku kepli. Nazačátku obce byly
zasazeny 82stožáry, mnohé domybyly ovenčeny a na
mnohých místech vlály prapory. Slavnosti svěcení
sochy Panny Marie súčastnil se dost silný počet dru
šiček, kteréž ve vsorném pořádku udržovala učitelka
ročních práci, al. Helena Štarmova s Hronova, místní
kolní mládeš s pp. učitely, místní spolek dobrovol
ných hasičů, jakož i bratrské katol spolky s okolí
totiž: sv. Josefská jednota s praporem a hudbou
s Hronova, av. Václavská jednota s Velké Poříče,

lek „Svornost“ se Zbečníku, spolek „Svornost, ze
Žďárek a sv. Josefská jednota z VelkéDřeviče jakož

i mnozí jiní členové bratrských spolku, kterýmž vzdá
váme téš srdečný dík. Zároveň konáme milou povis
nost, když vzdáváme srdečný dík vlpp. V. Šitinovi
jakož i Jos. Ditrtovi kaplanům z Hronova sa ochota
nám prokásanon. Slavnostní řeč proslovil vp. Václav
Šitina. Všem, kteří něčím přispěli k slavnosti, vzdá
váme upřímný dík a přejeme si, aby ním dal Báb
se dočkati více radostných dnů.

Z BRovně. Naše jednota katolických mužů s
jinochů musile v posledních dobách zakoašeti mnoho ne
přísně. Nepřátelé věcí katolické usilovali ji rozbiti sa
každou cenu. Leč vdp předseda napji veškerou sílu 6
jednotu udržel a sachránil. Badiž mu sa to dík! Jako
r, 1896. tak i letos sohásí 06 členové jednoty několikrát
za másjc dle potřeby. V zimě ocházela se jednota takřka
kašjý týden. Ve schůsích konaly se méně učené před
nášky, sa to více přátelské rozhovory, Tak vdp. předseda
vykládal o politické situsci a o časových otáckách; po
jednal jmenovité o volbě do V. kurie, o všeobecném hla
sovacím právu, o trůnní řeči, o jazykovém nařízení, o
kvotě, o potřebé opravy školství. Ze zábavně poučných
přednášek urádíme ony o „rostržitosti a roamnožování
králíků v Australii. Vp. místopředseda promlavil vícekrát
o otázce sociální a poněradě tato proniká veškeré veřejné
záležitosti a plete se do vdeho, tedy i duchovenstvo a
přísluáníci katotické víry mají práro plésti se do politiky.
Vp. poučil nás, jak ten libereliomas a jeho láska k lida
vypedají bez škrabošky, jak liberalismue zplodil nynější
ové nezdárné děti, pokrokářství a d>cialismus, který ovlá
dají úplně židé ve svůj prospěch. O svátojoh vánočních
líbila se nám také poutavá předníška p. vioerektora bisk.
B.rromea důst. End. Orla „O cestě po Dalmacii“
K tomu řadí se praktické přednáška jeho velect. p. otce,
zasloužilého řídícího učitele v Bovní, ve které ukázal
„Jak se mají pěstovati živé ploty, zvláště
blohbové Jednota také pořádala věneček doe 17. le
dna 1897. Účnstenstrí bylo hojné, zábava čilá, oč svláště
mojí sáslahu obětaví členové Jednoty, jenž bavili epoled=
nost sajímavými solovými výstupy. Jednota také dvakrát
korporativně vystoupila a účastnila se průvoda pohřeb
ního a slavnosti V ní. — Osmičlenná deputace vy
olána do Hlins<a ke slavnosti svěcení prapora. Jednota
naše odebírá tyto spisy: „Llasy tiskového spo'ku, Zábavy
večerní. Z časových brožur: Slova pravdy, Časové úvahy
(8 exsmpl.). Z časop:sů: Obnova, Český Východ, Kato
lické listy, Děsnické noviny, Lidový list v 10 exon:p.
Náš Domov. Obrana. Z hospodářských listů: Hospadářaký
list. Zvěrolékař. Mimo to půjčovány od veled. p. předsedy:
Katolické listy a Obnova. Od vel. p. místopředsedy: Ka
tolický týdenník s Český Východ. Jednote naše cítá 63
členů. Ve výboru zasedají tite pp.: Veledůstojný pin
předseda Eagelbert Starý, důst. místopředseda František
Jirásko, velectěný p. Fr. Orel, řídící ač.tel v Rovni, po
kladník, jednatel: Fr. Shejbel s Dolní Rovně, otarší: p.
Čeněk Zeman, kovář z Horní Rovně. Pořadatelé: pp.
Antonia Černý, kovář s Horní Rovně, Fr. Vererka, rol
nloký eynak s Horal Rovmě, Josef Nečessný, kupeoký
příračí z Hor. Rovně, Fr. Pýcha, rolník s D:l. Rovně,
Fr. Horák, sedník 2 Dol. Bovně, Jos. Jelíaek, rolnický
synek s Dolní Rovně. Hlavním pořadatelem při průvodu:
Ant. Čeroý, kovář s Horní Rovně. Jednota ochátí se ve
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šžale, potřebuje místasst opolkovou jeko vůli: Jeekvěte
ardečné Zdat Běh! í |

BESÍDKA.
: Soud.
Bylo to v h'ubokých lesích Kaliforaských.
Jahn Davison byl tehdy zvolen poprve ve

svém životě za smírčího soudce. John byl vete
ránem těchto dlouhých, tmavých až k nebesům se
týčících lesů. Mnoho a mnoho roků dikl-v stínu
stoletých velikánů, lově divou zvěř j bojuje Proti
neméně divokým synům červeného západu. Život
vychovalho človékemzpůsobů sice v našem ba
vinkovém věku neotesaných, ba snad i hrubých,
ale srdce neporušil mu ani za mák. Zůstal jako
býval vždy mužem přímým a dobrým. Proto pa
dla na něho volba soudce.

Souditi v těchto divokých končinách zna
mená téměř na jisto setkati se »strýčkem lynčem.«
A býti odsouzen, jest býti oběšen.

John měl zasednouti hned po svém svolení
na soudní stolici. Byl totiž hned toho dne lapen
divoký výrostek, který již dávno slídil v okolí a
teprvé nedávno ukradl opět ponyho sousedního
sguattera.

počalo bez dlouhých příprav.Přelíčení
V skalní rokli nedaleko chýže Johnovy zasedl pe
strý zástup lovců, trapperů, kovkopů a farmářů a
uprostřed na širokém pařezu vyvráceného stromu
sám smírčí soudce.

———Sejmuv čepici jak se při úředním jednání
sluší, počal: »Přátelé, soud se sešel a můžeme za
číti. Smekněte a poslyšte pozorně.«

-. o Na teato rozkaz ovalily se všecky pokrývky
jtkko jedním rázem a John důstojně kývnuv hla
vou, tázal se:

sKde je obžalovaný? *'
Tři muži ozbrejeni revolvery a puškami vy

steupili do popředí. Uprostřed nich stál zlodéj,
mladý výrostek drzého, vzpurného vzhledu, v ro
sedraném špinevém oděvu, ruce řemenem na zad
zavázané.

Odkud jsi domoveml«
»Nemám žádného domoval« zabručel zajatec.
>No? Jak se tedy jmenuješ?«
»Tu v horách jmenují mne Jim Tigr.c
»Nuže, Tigře, jsi obžalován, že's ukradli koně.

A myslím, že žaloba nebyla podána bez důvodů,
něco na tom asi pravdy bude. Nebudu tě vyslý.
chati, jao to dělají soudcové, jmenují to křížové
otázky. Nemáme na to ani času, ani papíru. A
kdyby byl papír, není pera a inkoustu. Konečně
to by se ještě mohlo sehnati, ale kdo by s tím
už dovedlzacházeti. Protoptámse té poprvéa
naposled: Ukradl jsiponybo o
—— „Strýče Jobne, vím, že mi oje nepomůže,

budu-li lháti. (Chci proto pověděti pravdu, a jak
to bylo. Víš, včera večer byla slavnost u Wilkinse.
Pilo se, jek to bývá, přibnul jsem si také whisky;
takže jsem byl jak náleží opit. A tu, kdyš se pře
stalo tančiti, chtěl jsem se dostati domů. Ale nohy
nesloužily, cesta tuze zvelna ubíhala. V tom, co
Jak se tluku přes kořeny: vidím na trávě ponyho.
A jak jsem už byl tak zpit, myslil jsem, že to
snůj; skočil jsem naň, a jel. Vím, že jsem to ne
„měl dělat, že jsem ho měl hned vrátit, ale jsém
již takový ničema, a pnezeslubuji nic jiného, než
co na mne čeká. Ale při tom všem jest mi líto
mé ubohé matky tam dalcko« a tu oči darebovy
zvlhly a na tváři objevily se stzy:<— +Ahb,co ona
asi na mae navzpomíná, nikdy neusnule, aby sc
za mne nepomodlile! Nebál jsem se nikdy smrti,
ale při myšlénce na matku, stávám se slabochem

. a zbsbělcem. Byl jsem zločincem, ty lesy mne jím
udělaly, a neztratil by teďy -na mne svět ničebo.
Nikdo by pro mne nezaplakal, jen moje drahá
matka. Pro ni jsem šel sem v šírou dél pro, ni
jsem pracovával, jí každý peníz posýlal. Když ale
práce přestsla, když zlato zmizelo, když byl hlad,
co jsem měl délati? A ona je vždy tak dobrá,
tak milá. Prosím vás, pište jí, Tom Kirk ví, kde
bydlí. Napište ji, še mne Indiáné zabili, jen ji ne
sdělujte, co se ze mne stelo. Toho by nepřežila.
Jsem hotov! Pověste mnel«

Když Jim dokončil nastalo ticho. Slovo »mat
ka« nezůstane nikdy bez dojmu. Tito mužové,
kteří v boji žítí zdrsnatěli a zbrubli, kteří mno
hokráte na pokraji hrobu stáli, neubránili se doj
mům přivolaným slovem »matka«. Snad mnohému
z nich přeletěl myslí obrázek vlastní matky po
dobně se modlící a své dítě čekající.

Minuty utíkaly a dosud se nikdo oeosýval.
Konečně John tvrdou rukou přejížděje roz

cuchané obočí, pravil: »Jime, nezrušíš přísahy“
„Nikdy ani k vůli příteli ani k vůli nepříteli.

Nezrušil jsem nikdy ani slova, natož bych mohl
zrušiti přísaby.«

sNuže, Jime, zasluhuješ, abychom tě pově
sili. Ale nechci, aby se řeklo, že jsme tvrdší než
kamení. Týká se to tvojí matky.
stará psní s celým srdcem po lobě touďí, a že
oko její netrpělivě vyhlíží, až tě spatří. Mám po
dobně stařičkou matku, a ačkoliv jsem jí již přes
třicet roků neviděl, přece cbraz její tkví tady v
srdci stále čerstvý a neporušený. A ta matka má
z toho srdce se přimlouvá za tvoji matku, Jime!
Udělal jsi mnoho špatného — než — Jacku —
dřeřízoi řemeny na rukou Jimových. A nyní,

Jime Tigře, svédní pravou ruku a přísebsí, příNejsvětějším Bohu, při staré tvé matce, še
opustíš toto soudní místo svobodes, půjdeš ilsmed.
domů, budeš ctíti svoji matku a jí dobře činiti

při všemohoucím Bohu ?«
„Přisahém a tu moje ruka na to! Vydám ze

na. cestu v okamžiku.c
»Nuže jdi pod teuto podmlokou. Ostataí.

doprovodí tě až ku dráze. Ale to ti pravím, ob
jevíš-li se tu ješté jednou, pak půjdešbez milosr
denství na strom. Přátele soud jest dokonán, ob
žalovaný je svoboden.«

Obrovský Bill, který stál za Johnem vystou
pila mávajeobromným revolverem, pravil: Amen!
A každý, kdo by řekl, že John nesoudil sprave
dlivě, má se mnou co dělati tu zrovna na místě.«

Když druhého dne ráno vlak Pacilické dráhy
zastavil na stanici, spatřili cestující zástup divo
kých mužů, kteří jednomu ze soudruhů potřásali
ravicí na rozloučenou. A když vlsk se bnul a

jejich kamarád zmizel ve dvéřích vozů, ozvalo se
třikráte provolání slávy stařičkématce...

Když pak po dloubé jízdě mizely v dálce
modravé vrchy hor, zašeptal Jim Tigr, síraje na
zapadající kraj: „Jest to trochu tvrdé, že musím
vás opustiti, vy staré hory, ale nelze jinak, než:
ku předu. A ať mne Bůh potrestá, jest-li nedodr
žím učiněnou přísabu.c .

Supající vlak ujížděl dále prolétaje prerie,
lesy, řeky a nesa ztraceného, marnotratného syna
v drahou náruč matčinu....

(Záslano).
Mávrh potico

za snížení jízdnáho po dráze
pro dachovní vo správě dachovní svo školách|

na základě legitimace.
Mezi výhodami, které poskytuje maše veřej

nost veřejně postaveným osobám jest také ta,
že státní i, vojenští důstojníci, professoři
požívajísnížení jízdného na všechdrahách
tak še na př. osoby ty platí lístek 3. třídy, obdržíalezvláštnílístek2.třídyajedouvevozích
IL třídy, a to i tentokráte, když nejedog v úřední
povinnosti a nemají uniformy ma základě prosté
„legitimace“. Ň

Stav duchovní jost zajisté stav, zasla
také obledu a to 1.) pro srépov apráce

a 2.) pro své vzdělání. Proto také v některýeh,

Z DOKEAo Adorvat.v Bavorsku í ov “
Bylo by ta sice alušnější a uznalejší, kdyby

baď stát, buď řiditelstva drah poskytlasama tz
kovouto výbodu i duchorním osobém v duchovní

veným. Pusěvadě se tak ale dosud

, mo esoskry oké děaby sepodala taková petice k vysoké v ,
aby vláda sama za takorou výhodu u ředitelstev
dráh se zasadila ama©.kr. státníchdraháchji

volila a zavedla.
P Důvody takovéto peticebylyby tyto:

1.) všickni katoličtí i msjí unlversital
vzdělání, jako koncoptnístátní úřednícia pů
sobí veřejně v chrámě, ve školách a U nemoc

ných; a mnohood jejich pílo a obětavostí závisípokoj a pořádekobčanský. .2.Žatoaloeodměnačasnéčihmotná
jest pro mě po větším díle nepalrsá a melá, a
zajisté nepřiměřeně malé u přirovnání s odměnou
státních úředníků; nebo dle svých stadií a zkou
šek a dle působaosti jsou či vlastně mohli by
býti vřadění kněží samostatně Jurisdikovaní (fa
ráři, děkanové) do třídy VIII hodnostní, kaplasi,
kooperatoři, Iatecheté do třídy IX (Ve vojenském
schematismu tak nacházíme zařaděné duchovenstvo

vojenské.) U státních úředníků třída VHI. vyka
zuje platy: 1'400, 1600, 1800 zl., tř. IX. 1100,
1200, 1.300 sl. k tomumá úředník různé pří
davky příbytečné dle poměru služby ustanovené
diéty.

ad právě nyní od 1. ledna 1898mé býti toto
slažné býti upraveno to jest zvýšeno, BA proti
tomu fasse farářův vykazují 700, 800, někdy i900a1000sl., fassekaplanůvtoliko360zl.a
400 sl., mimo to nepopírá 8e právo na štola. Pří
jem ze škol, poněvadžza první tří třídy90ničeho
neplatí, a škol atřídních a vieetřídních jost málo,
kde by zase nebyli ustanovení zvláštní katecheté

— a poněvadšM aečajeh Polakmar neního nábradou $ ch výloh na ma0ze

eli abdostatečnoa — jest tedy téměř illusorní.
Příjem ze školy jeststále menšíami

nimalní na venkově mezi lidem rolnickým jest
nouze, úpadek náboženství, nechuť knábožensk
výkonům a proto malá čišádná uznalost ku zi

za obřady „církovní, —a nrěslocůjsou mnoústavy pobřebnía platy dle nich,ovšein .
Mešní štipendia nejson baď žádná, anebo
tak málo vynášejí,še tuto almužnu knězi, s rukou
kněze chudízase stačí vpodobéalmufny di vy
brati.

3. A při tak skromném příjmu má kněžsívo
a žádá se toho ed ného i pro důlešité práce jeho
pro všecku veřejnou mravnost, aby 80 etiketně
chovalo, ve vybranější společnosti Be pobybovalo,
a tedy i v II. třídě po dráze jezdilo, avšak jízdné
nikoliv v anížené ceně jako ostatní gažisté ale
v stejné výši platilo jako třídy výrobné, tedy ob

nab
ikdy dosti obsazené.E Dále-jsousedoraí,šeseostfchajljeti

nejesdíve vosech III. třídy, a proto vůbec po

dráze anebo toliko vII. ASK "osjednoupřijdezatěžko,kdežjek azmámoplatí es jednou

P o rakorátAboda jesttak jakýmsiuzná. Takovát é i uzná
ním veřejné činmosti kněžstvu a takové uzmásí
jakovůbeckaždéuznánípovzbuzujekvětší é
Činnostivesvémpovolánía na opra

7.Konečněsenámzdáže toutov
nebyl bynijak enišea příjem dráhy ano
spíše uvýšen;jako snížením poštovnéhostalo 00

vnictví více užívaným a tím výmosnějším,
podobněkdyžby kmězuadráze bylna základě
„legitimace“ své uchráněn od různých ' jems0
sti jí třídě III, dr ochot
aji a . nežpap otra) ráda UM.

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, due 84. červenceJEDT.1 kl.

al 7-10 aš 7.68, dite sl. 5.36 až 6.49, jadmen
sl. 6-18 ab 4-27. oves sl. 3-16až 3.66, proso si. 0,—

češkael. 16.50aš——jáhlysl.©—.cž —+—,krup-sl.
©— Už26—,huamberůzl. 1:60152—.

F ZrGlaré Dvořea. L.dne 34.července1897
přsměvo0+———, dite 6-25 600, ječmen O— 0—
em8 290 050, hrách 9.— 8-—, bodlys 1300 1100
všbov 1-90 6-79, jáhly 1680 8—, MBémjp 12. —8.—

2-80 2-40, vejce (top f00 1:08, másle 1:01.00, Wareh 00 13, maže (M E, Be ele
56hr., masovopřavé72 kr., sóémý "80oea>
800 8—, déma 200 1-20.. mice .
"r — (Dasléno.)Krejčík

měleskýzárodsoshočskýa řezbéřský|- wPraze.
Děuy: Bubna ©18-VU—Sklad ENěčinatě. D4.

| Trrám aveškerouúctou odíhný- "P 6 Binšek,
Řerělce, dno 4.dubes 1896 farář.

Od modie. salerit Halo očporáčnnénokévízsllící IMBavvedapbne1 úh <. 1-50
BIA 80 kr vdemijoan1litr al. 1-65dodává

F. SEIDEL v Praze, Vodičkovaul. 20. (Hlavní

Jí drahý drak,méněuladky:Achaler 800
ma stejné ceny. Jite sl.3Wčlatýkohakv demijonm1litr si.3. —

vyznamenání zlatá medailena „me
cké -výstavě 1996. — Eásylkyzinár.“ |

(108.drahoui poštou.

Pro pány rodiče
Ve všeobecně známém « důvěry požívajícím od

:k,malstodrěitelstcíveVídalča č Ústavupro Pgotřihu,
ručních jímajíse dívkytéž ma celé lovné

a n ne zadokonalé

Ústní zprávuo úplné spokojenostipodá z ochoty dů
stojnýpánJe. v. ekáček, ducbovnísprávceLužerovaÚstavuagyma.katechetavtradol 6,pan

Jan Cholt, prokuratorv , pon

f=i
Moravé, pán Daniel Bóébr v , paní
Wy. Roedliová, chot vrchního: úředníha státní dráhy
w Ptzad, Nerudovaul. 960, pan Jeset F čalou=
ník w Klatovech. Plecmní dotazy zaslány a

Anožku Eitterovou,
Fiditelku ústavu Vídeň VIII., Lerchenfelderetrasse. 46



- BM. -Račtese přiobjednávkáchodvolatina náš Lat! =
Svůj k .ovéma-!

Vyenamčnímna výjáení v Hradci Kodlr 1894|| BansačniíSendačrit vy vyněles |
"© E. výhradné privilegtam UMĚ podle nejnovějšíhoamerickéhospůsobe vyrábím s konám vo-. J. BÁRTA,

pro universální chránící prostředek | ZUBY dkeréprácev ohos1, opadejicípřesně a solidněna sákladě d

proti pocení nohou. Apoletýchskušeností,re- ž Í | V RYCHNOVÉ N. KN.
če se Bejlepšíobslsbu a |= Havlíčkova ulice č. 197.

- Jedině nesení mých patentovaných= dobré kůže milí ceny než všude |Y

Se vlatkaníjb „Pronycovánízbtovaných střevíců jinde. 88 H doporačaje se P. T. kněžstva a patro
| Poohného poceníBobo, ale těhietd 1odepříjem- Ctěnépřísatobecenstva |- nátaím úřadům

poroučíse vúctě plné

bolestných oznobenin || sssetčástvou, i Í knpozlacováníoltářů,náhrobků
d kuřích ok , Pražská ul. č. 77. v Hradoi Král. Í —wMimoto přijímáa vkusnéprovede

scelaosvobozaje.leh jakožinávodaowobní . TBr k svému! na malby ohrámů.
Josef Hanzlik, Vzoskypředložísenapožádání.

Vídeň XVII, Weiesgas8ae 2. Veškerézakázkyvyřisujíse vkusně tr

Zelezne i valealevně. 1
mříže, okná, okenice, dvéře, vrata, ploty

KARELHERINK|| meŽelezné a
v Prace, Malá Karlova ul. č. 147-8. konstrukce,vazbya mostynejlevnějiprovádí

doporučujezacenytovární: A. Rainberga,

s. ny o deky pořímplněné, velkodilnazámočalckáv Pardubloleh.
y vin A801 oky ugen06,

TYco povlaky od jedneduobého až donejjemnějšího provedení; a sice: buď

vyšíváním neb koa sdobeny. 131 IGJen za 2 kr.
korespondenční lísteka obdržíte 10

zdarma a franko
nejnovější cenník firmy

Kao12)
"PAOIPIIOPE:HA

CXOVGOHSLLYLUIEAOT

Na úplný oblek 3 metry
jepáalou'ÁR03VZJaj0g00m©M9pz,

-vxaofndny'foogne0jGop|NodojszegfA38309

uMradei Itrálové Aono M | rek, S
v 166na vedlec a tovarná na razítka a plsnenka v Liborel. . y, ja- =
kdež be dostati řádně a solidně pracovamou [MG| kož i bohatý výběr mo- = "kderních druhů na obleky,
obenss nejlepšího materialu, od nejjednoduš p svrchníky, jen zaručené

doa egantního 9040040. 2CICICICIC jako 1+ mrak cenejjemnějšíhoae

| | |
provedení. nách se na í© Výhodná koupě. Pk rr Narštívenky

M- pro každého."PN "M -Ludvik Wei odlý Prvníčeskýms Lzárod od60kr.výšenabísí
obe konáOberzhotovenéjest s kůževy | ) Ed. Doskočila | hh ámá
můžemetedyzanalsdnímaterialročití.139 dekorační malíř »Chocni. Bist. knihijsk :

7. | v Eraáel Králové
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

plogradoké pŘÍSL?0jE-a Valdek8 Wage
v Praze a veškeré potřebý

o.a k. dvorní dodavatolk.
Úřudněvpráraleýsárod male fo stelů ku fotografování

při trvanlivé málfřskétechnice. hs
-odporučuje,k zařizování vodovědů

pro obce, velkostatky, továrny č

atd. Nojpraktiční saglické sAky

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré maby

nástěnné,jakoži olejomalbynaplátněs ma- JÍ T 0m a Š L 0) ÚUk ola,
490400+04009+00040.

cousské Sprehy,Krk .
nn, podáraí a sabradní. laji obrazy nové. (:) © prvnítovárnafotogr.přístrojův Čechách:ury. Hadice. Stříkačky."Fon- Návrhy ve slohu stavby kostela se na E%| 40 založenar. 1874.
bn rpadla všeho draha. Mon

"tádo i sárace v mí momtéry provedena po

Aje sabespečenípřoti smmrzaulí.$ a podrobné rozpočty sdarma a franp,.

požádáníochotněvypracujía rozpočtypředloží.gX v PRAZE Fordinasdova třída 27.RE KRKMN +

mJE Zlaté a stříbrnéklenoty| "Us

VÁCLAV ŠOLC,
zlatník a střibruík,

přisežný soudní znaleo a odhadce jv Hradci Králové
(sv.-Jánské náměstí číslo 77.)

doporučaje ctěnému obecenstva hojně záso
bený sklad klenotů, slstých, stříbrných a
pravých českých granátových šperků, stříbrné

2O000OGOO0OGO0OO00G00G0G00

«

V PRAZE, stolní náčiníz novéhoa čínskéhostříbra,ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a atří

s Štěpánská ulice č. 67, proti dvornímu pívovaru, Av- brnéhodinkyI. jakosti; dálependlovéhodiny a budíky různých drabů se zárukou 1—
doporačejesvůj hojně zásoboný 3 roků za ceny levnější než všude jinde.

ki di á b tk Veškorébožíjeúřodnýzkonizno1značeno.á majía zhotovují,
s a 8 y u O lovéoprávkykodiaekse raj

Vše za levné ceny. (18)
Staré akvosty se kapují a vyměňují.

od nejjedsodušího až do nejelegantnějšího provedení.

Vlastní výroba. Závod založen r. 1948.
4000000000000000F0T000000P0F000440000000665060608dF643580

8. w
E Michala Mayera Syn :

:
a

000000004.dadrdné:0.620048889-058882.840008.0429.0000.000.
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R v Náchodě. *

| Dim dalomická*
doměp.Urnora,hostinského|
"datkedrál ohrámaPáně sv. Ducha

a odporačuje00 :

-B P SOP A

X

" Tatona základěustanovenícísařského na-(© k provedení všech prací čalounických :
Hsaní ze dne 37. června 1860 aelor obchod. jmena jako jsou: Pohovky, křesla, by č

i kola jek have poskyjícímodbornéhovpdě- ý kočárník nábytku, pohovkové garnitary dle :
M 11oíre rádáchobchodníchnámP, radují v Hradci Králové | abinkyvaorůnejlopěíchlátek
Mý v závodech obchodních nebo průmyslových. v

M Do ústavuneálky nebo dk se absoloventi III. tř.
» tí ořijímae olyměšťanské,jakož i (Ň

kteří Hlímacínehače přiletí byt způsobilost,Mě aby za é posluchače přijatibýti mohli. Mi- $f
A mořádní posluchačí se rovněž příjímají. m
+ Nový školní rok počne18. zářítr.konáseod15.de 31. encea od1. do 18.
M) září t r. +

$Zakásky novýchoko: wed i aprávky ve- £škerádo oboruto něj vyřisejevústě podepssu nejvkusněji,
něji a omách velmi levných.

3 O přízeňp. t. velectěného obecenstva
: vhlubokéúctěoddaný proj

< Blišlíchzprávochotněpodá——115. (Č
Bulikalství obchodníškoly vHáchodě. M

1894. Nejvyššívy

EE JEDEIEDÉ NÉZE y ZE Čestný diplom

IL vydání
tisk ukončen bude ve třech nedělích. Expedice A UK KOTA
počíti bude moci ku konci srpna. Objednávky již T HradciKrálové

-nyní příjímá a dle postupu vyřídí JFílialnísklady:veVídni,IILBiskupská knihtiskárna. | "ore 3. 1Brně,
Německý »Altar=

možeo expedovati ihned. Ceny českého vydání

39—32, 34—87 kr Německého (o 3 archy větší)< 88—36, 37—40 kr.

osvědčená

latinné lázně
vBohdámiluPardubie,

ařzené přesně dle amerického spůsobu,
opatřená rašelinos při níž obeah kyseliny

Zlaté medaile

JOSEF pLEaL|čalouník
rý gi! POTPOTDOovcí

ŮotavéIókérng usvaté Anny vPeku |
| v Šeskách

rosesilá n+veškeréstanicg franko

WP-pravou U

MALINOTOUn
z don jihočeskéhoPolemaní“ |

€Skilovouléhov za 8al. 90 kr j
i Brodeg svokramzarořeněP madek 81 nlolkou.

*Baěte soběadresu sapamatoratí, —Z: nej-|
jemnéjšía pravo1 jakost se račí. BM“ Před

ckýsí . oleji připravovaným

P otheric
90 , [Sřovně nabímaým zbožíla se varuje. "NB

čí nadjíné sla ka, odporatují

k hojnénávštěvě.Řidné lékařsképroti Po- DE 9- Český a křesťanský závod -UN
loha uprostředje. nejpěihodnějšímdašelesitá | Ott %

levnýa příjemný.Kachyňvýtečné. pobyt g Hojně zásobený sklad (©Prospekty a veškerévysvětleníochotněodělí v , , d
ředitelství.. i

i olněnýchlátek. iC4 9 (

eo l oĎěoních | i)

ira nělopite i všehodruha,„plastní zýrobya-solidat 
Jibovolaých vzorá po 30 kr. | (E » jakosti na |

Pivní ve a)za ceny nej kovněljšíláh A , o o (
8 pateatníuzávěrkou $ Jindřich Hon, í Š

jakož i ostatní skleněnéa | ©) vyrábitel viněného zboží ve Výškově ©i

porcellánové nádobí pro ho- t (Morava). 135 ©stioce a domácnostv obrov- : 3
ském výběru za ceny tovární nabízí | 35 ) Vzorky sdarma a franko Rozpočty,nádríkystd.

K. V. Skuherský, S 8 SENT aaa AAnaní jakož1veškerérady
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Pražská elektrotechnická komanditní společnost

JANDOUREK A SPOL.
elektrotechnická továrna

Praha-Bubny, Rudolfova třída 259
dvroručuje slučeb svých

K zařizování osvětlení přenášení síly, telefonů ateloérafů,
vyrábí

| gtoje dt Bolory dynamoelektrické a veškeré aparáty,
staví a zeř.zaje

úatřednístaniceoloktrickéku oovětlováníměsta vel
kozávodůa má všechny potřebypro zařízení elektrickénaskladě.
Četné doporučení a pochvalnáuznání, zvláště: Na Národopisné, vý
slavé českoslov. r. 1895 střsdrná medaule oboch. komory Plseúské, wm

šen. Jandcurkoví sa provedenou inetalaci elektrichiho osvětlené
———— dáplemuznání smedaili. ——————
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všech drabů, a sice: Stůdkové koberce, koberce
před pohovky, sslonní koberce, předlašky k Jůš

ns stoiy, vlněné neb pylové pokrýcky na

k k úška, přikrývky flenelové, volohovené i se0 rýv y velblcadí,přikrývkycestovní,plsidy,šu

kům, lembrekýny.

látkové, marokénské atolony žinílkové,portiéry, 14

psny, baveloby, deštníky pro pány,eleg. r“síly dámské atd.

w PRAZE, Václavské náměstí čis. 32.,

eleny krajkové, sáclony b-Jó,creme nebbarevné, zá

Úplné illustrované cenniky zdarma a franko.

doporučuje:

Koberce

olony muse'inové, tylové, záclonyjednodílné(story).



SANNOON-6%

Zastaralýnázorsvětaaživelní
pohromy.

Nobadu-li ještě aspoň několik letživ, umru
v $om zastaralém názoru světa. Ten katolický,
křesťanský názor světa je prý již zastaralým ná
sorem. Já totiž hájím ten násor, dle kterého pů
vodcem světa jest bytost sebevědomá, myslící a
volící,tedyosoba. A oté osoběpravím,žeto
jest bytost nejvýš moudrá, všemohoucí, jelikož
2 jejího rozumu pochází ten plán, dle něhož ten
světový stroj jest uroben,a jelikož k tomu vakatku
zapotřebí mocí nesmírné, aby svět byl nejen tak
sestrojes, jak jest, nýbrě i vůbec hmota jeho
povstala. — Nikdymne totiž nikdo nepřesvědčí,
že byjemdest nepatrný stroj hodinový povstal
náhodným smísením prvků látky, z nichž sestává.
Jest k jeho urobeaí Í rozumu — os0by.
A svět jest skutečač ohromným hodinovým strojem.

také mme nikdo nepřesvědčí, že je svět

HE

BF56“
. nichž myslím,

nedal sám, mi dány, vychováním
mi je dal? Hmota — ta

ty zákony v duši mé? —
vyšší bytosti, kterátedy myslí.Atak

zas Osoba, křesťanský Bůh — A k zá
konům, dle nichž duše lidská myslí, patří tedy
zákon mravný. Nemyslím tu jen rozeznávání
dobrého od zláho, ale též vědomí z duše lidské
nevybladitelné,žezaslébátise jest trestua to
Í za nejtajnější spáchané zlé. Tento zákon ve
hmotězase není —sám jsemsi ho také nedal
Zasazasepřicházímk Osobě,kterátemzákonsamavsoběmá, jej dala,ajehosachováníod
člověka šádá, ba až i trestem hrosí, nebude li
zachován. Jest to zase ten křesťanský Bůh, tento
kráte nejvýš svatý a spravedlivý. A tohle vědomí
o zlém a dobrém, je tak mocné, že i nerěrec
žádá právo a spravedlnost. Právě tento mravní zákon
v duši naší jest toho příčinou,že i lidstvov celku
v Boha věří. Proto praví Tertulliián, te duše
lidská jest přirozeností svou křesťan
ská. Vyčítá totiž pohanům, že když chtí utvrditi
právo, říkají: Bůh to ví, Bůh je svědek. A tak

p tákydo „rodávnahrpy že můj názor světapřirozeným, ažo joa zkažený člověk
Boha si v duši utlačí autlanif M

Zatímslyším,žetohlevše jenázorzasta
ralý. Setkám-li se k. př. se socialistou — chce

ve a spravedlnosta povídám: Přítelil Je-lijen
pakvládne jea síla. Podívejte 60na tu

velkou vodu —ta bere prárě ty chudé domky
u řeky, o potoka. Chcete li právo, to choste
vlastněBoha.Aleto jsemsi dal. Povídá: Vyjste
klerikál, tmář, svíčková baba. A jsem hotov. Ne
boťchtít důkazy,to je právětaky něcoz toho
zastaraléhonásorusvěta—Sejdu se s jednímuče
ným profestorem. Nebyl tak hodný, jako tea, co
mne na bodnost svíčkové báby povýšil, ač jsem
ei toho nezasloužil. Udělalnáramněpřísnoutvář
a pravil: Názor katolicismu o světě — chtěl říci
oBohu—nemůžemedéledržeti Jenženějaký

KEBá

Bo ©

jiný nemáme ještě hotový,nejsme o něm'svormi,
ale uš o tom pracujeme. Nato já — jaký už
jsem, povídám:Tak ale brzo, já už stárae. Aco
mi řekl? Povídá: Vy musíte myslet, jak chce

— A na to dim já: A prosímuctivě. Kdo
pak vás udělá papožem,aš ten názor světavy
pracujete, a Bém ubohým „k věřemí ho předsta
víte“? — I stím jsem60tady dost špatněroze

šel. S klerikály pr vůbec nic není. Hned majíostrý jasyk, ne- o. Když se totiž páni, co
ten názor světa ještě nemají, rozlobí a vrhnouťka
tolíkovi orážka ve tvář, a om zůstane v klidu,
za to však s humorem si dovolí odpověď sarka
stickoa (špičku), tu je zle. To prý je nesnášenii
vost. No až bude tea násor světa vypracován,
žádných katolíkůma obzoru zemskémnebude a

bude pokojA jak tuhletyposlednídaytolikprší,všude
nářek, všude úzkost až i strach před hladem,
povídá jeden vesaický filosof: Teď se to ukázalo,
Že všecko dělá jem příroda, mač bytohle Bůh
dělal? Povídám: Plíteli! Protože z mračen prší a
deštěmjsme trestáni, s toho ještě nenásleduje,še

to dělá je příroda. Když váš tatík vzal lískovkua vám jí kalhoty „ tu to nedělala jen lí
akovka čili příroda, nýbrž vlastně tatík, ale ušil
k tomu přírody. A vidíte. Věříte-li v Boha, v by
tost všemohoucí, musíte, chcete-li rosumu užívati,8. E Ěi:
vit! Inu — jakáž pomoc, když
vým ještě botovi nejsou; — a
kdyš tento starý n světa jest nám do duše
větípen, když jest rozeným sákonem duše.

Když roku 1882 ty mokré žně byly a denně
se jenlilo avše na políchhnilo, sešel se farář
Jedné „ Národními jiš osvícené osady na
poli a osvíceným rolníkem, a tem řekl: Kdyby se

už Bůh smiloval, apon so změnilo. Farář pravi) na to udivené: Bůh!?— To slovo jsem od
vás už dávao neslyšel. — A dodal v my
šlénkách, vždyt už dávno to dělá jen příroda.
Co tomu řikají ti, co jim všecko dělá jen příroda,
a mebo ti s tím nehotovým názorem“ Starý Ter
tullian má pravdu: Duče je přirozeností
uvou křesťanská. Védomío Bohu může sa
v daši pýchou, hloupostí a hříchem tlumiti,
ale vůdy a všdy vytryskne s jejího nitra —
Bůh! A oo tak hlaboko v duši tkví, to žeby
nebylo pravda f — A tadíži I ten křesťanský ná
zor, který živelní pohromy jmenuje „dopuštěním
aš i trestem Božím“ — ten starý. ale vždy pravý
názor světa, dle něhož Bůh buď skutečně trestá
anebo k duši lidské v časné věci zabředlé, pýchou
zaslepené, mlaví živelní pohromou — ten jest do
duše Stvořitelem vědpen. A přicházíme tudíž k
tomu výroku:Kde je člověk nejen nezkažeo, ale
v pravdě ušlechtén — tam mu s duše zrovna
křičí ten nyní v posměch uvedený názor světa, dle
něhož nejen Původcem světe,ale i jeho Spravo
vatelem je Bůhdle všemohoucí vůle, dle nevys
p moudrosti a spravedlnosti své. A
kéž by vůdcové národa našeho také trochu na
Boha se věli. Kéž by zkoumali jednotliví
professoři, učitelové, episuvatelé, řečníci, a třebas
i páni poslanci, jak maoho kdo šířením protikře
stanského smýšlení v národě rozmnožil hříchy ná
roda. Kéž by krom jiných hříchů spočetli, kolik
peděl poskvrnilo se zbytečnými schůzemi, výlety
a podobnýmivěcmi. Kéž by se rospomašli na tu
nejvyšší bytost, ktorá kdyš řekla: „Pomni, abys
den sváteční světil“ tak asi jako každý zákono
árcemocsvouktrestání kteřív posměch
vedli jeho sákon — ukázati může. Co se našeho

Českého východu týče, tu slyšíme děsné správy

s Trutnova, Úpice, s Jaroměře, ze S« alice. Nel
stíhá sead t m Stvořitel?—

4 nemají, co se týká tří ostatních českých měst,Úky BADTALAKe iny al Da nn hie , ta
Koreho ráza,- aky Roba ryzýrale? A aby tak byla
pravda,co lydosiřekl: Pán Bůb zalíváfy husit
ské ohně? mějtese tomu, jak chcete. l

e naší straně.>Ena" -4*

Rozhledy.
Dne 5. srpna.

(Změna politické povětrnosti. — Mladočeská Revue.
— Dr. Vašatý s radikály a pokrokáři poputuje do

Strakonic.)

Kdo bedlivě sloduje smýšlení nejširších vrstev
naší české společnosti, lomu zajisté že neušla
změna, která jest ve přítomné době ve smýšlení
tom zjevnou a patrnou. Ješté před rokem nejroz
bodněji mluvící a nejsměleji myslící pánové po
našem venkově začínají věsiti hlavya začínají býti
nejednou málomluvnými. A když se z této málo
mluvnosti proberou, tak jim slina na jazyk ne
přináší více řeči takové, jaké pronášela teď rok. Je
to sice také nespojenost, co mluví, ale nejsou to
více spílání těm, kteří sčeským lidem zajistě nej
méně tak upřímně a dobře smýšleli a smýšlí, jako
ti, kda mají ve přítomné době na vlastenectví
panem drem Václavem Škardou podepsaný patent.
í Ve projevech nejširších vrstev naší české spo
lečnosti slyšeti jest — a to zhusta — žaloby a
stosky, jejichž ostny i ostří nemilosrdně rozdírají
a pytrají činnost mladočeské politiky. A projevy
tyto přestávají býti ústním poddáním, poněvadž i
oejpravověrnejší mladočeské Časopisy netají se více
nespokojeností, která je při sledu působnosti mlado
českých výtečníků znepokojuje. Následkem toho
cititi jest všude velikou oblevu v mladočeské mra

smýšlejícím živlům chovala. Skvoucím dokladem
toho jsou především „Národní Listy«, jež začínají
záležitosti církve katolické a její správy tak zají
mati, že se zvolna do jejího lůna ukládají. Nikdo
z katolíků jim toho nezazlívá, že si do rubriky
denních tpráv zavedly »Církevní věstníke, v němž
ureřejnují zatím jenom osobní zprávy z kruhů
duchovenských. Naopak, my se těšíme, že co nej
dříve začnou tuto rubriku i v jiném směru pilněji
pěstovat, když již začátek učinily.

V Čechách ina Moravě vane najednou nový
vítr. Katolicky smýšleti a veřejné to projevovati
neváhají dnes tisícové intelligentních mužů, čehož
nejnovějším dokladem byly podpisy na provo'ání
ku sjezdu katolíků diecese královéhradecké, jež
representují a zastupují tek imporantní počet obe
censtva, že dnes mladočeským výtečníkům při po
myšlení na to přebíhá po zádech husí kůže,

Ano, tak tomu jest, že mladočeská strsna
stojí před obrovskou a od ní netušenou změnou
ve smýšlení nejširších vrstev, jež jí nenáleží tak,
jak ona si myslila a to proto, poněvadž jí nikdy
nenáležely v tom smyslu, jak se někteří její pře
dáci a pánové, kteří k ní ze spekulace přeběhli,
domnívali.

A čím příkřeji budou pánové ti dnes, kdy
svou politickou dovednost mají dostatek příležito
sti obreceti proti skutečným nepřátelům českého
národa, vystupovati proti vlastní své víře a proti
víře českého lidu, tím rychleji a dříve zmizí s po
vrchu veřejného života, kam je beztoho vynesly
jenom náhody, vzniklé ze zmatků, které spůsobila
především neopravdovost v náboženském smýšlení
části strany staročeské.

To jest totiž jisto, že v Čechách nastala
změna politické povětrnosti, jejíž důsledky dlouho
na sebe čekati nedejí.

o 4

Mladočeská politika ovládá český národ již
skoro deset let, avšak mladočeství jest u nás tak
povrchním zjevem, že neproniklo nikde ke dnu
českého srdce. Dělnictvo se k němu nepřiznává,
rolnictvo volá po vlastní organisaci, mládež mla



mladočeství potírá a věda zůstala mu docela
cizí, tak še se nyní-vemladočeskýchkrasicb mleví
o potřebě saložiti vlastaí vědeckou mladočeskou
revue, jejíš řiditelem má prý
Prokop Podlipský. Revue ta má začíti žíti a vy
cházeti od 1. října t. r. Jaký bude míti program,
o tom není doposud nic šíře známo a není tské

nemo že zůstanepouze při věcích aže

kterých pánů, kteří cítí, jak je pod mledočešstvím
půda sypká, nepevná.-© s

Bývalý mladočeský předák, pan dr. Vašatý,
jejk na mladočeskou víru přestouplí Staročeši
z mladočeské strány pro důslednest některých jeho
náhledů vystrnadili, bude prý dne 15. t. m. ve
Strakonicích pořádati veřejnou schůzi, jíž ton mají
dodávati pokrokáři a radikálové. Pak-li k tomu
dojde, bude se naše veřejnost „baviti« hašteřením,
jehož za nynějších, zejmena pro české menšiny

porákivýce dnech jest nejméně zapotřebí. Dr.Vašatý bájí sice někdy dosti obratně požadavky
naše, ale jeho zásluby ve veřejnosti naší velice
často zmenšuje nevhodnost doby, kdy si jich hledí
ziskati. Dnes v politickém ohledu bylo by oa místě
uskutečnění +bájky«, již své doby r. 1867 v poe
tickém rozmaru zabásnil pan poslanec dr. Engel,
když napsal:

»Dréma zachtělo se k snědku
po jediné jitrničce
hnedsi tedy k bodůmsedli —
každý z jednoho ji konce jedli.
A když přišli ku prostředků:
Dali sobě po hubičce,
Tu to n.áte beze všeho křiku —
Pán Bůh požehnej tu českou politiku.c

Ďeskému katolickému učitelstvu.
Přátelé!

Jest Vám všém dobře známo, a snad kašdý
z Vás toho zakusil, jakých příkoří jest nám sná
šeti pro naše katolické přesvědčení. Jest až bo
lestno pozorovati, jakými zbraněmi bojuje se proti
nám, ač ami nejmenší příčiny k boji jsme nezav
dali.

Není sajisté malou úlohou pro slabého jed
notlivce svášeti tyto útoky ze řad četných a pevně
seřaděných. Kdo těmto útokům chce odolati, tem
nesmí zůstati osamocen. Byť pak jsme byli ros
ptýleni, byť v jednotlivých okresech nebylo nás
hojný počet, my přece nebudeme se cítit osamo

chom se sešli a povzbuzujícím slovem navzájem
seposílili. P.

Avšak nižádné z těchto příležitosti, přátelé
drazí, nesmíme opomenonti. Z cesty musí
ustoupiti všecky překážky a dobrá vůle zajisté
aspoň v nejčetnějších případech je překoná. Toma
boji, který po založení Jednoty katol. učitelstva
bes naší viny proti nám so rozpoutal, můžeme
čeliti ne jako jednotlivci, nýbrž pouze Jako pevné
avorné sdružení, v němě každý jednotlivec vytkne
sobě za první úkol k tomuto upevnění dle svých
sil pracovati.

Třeba nás dosud nebylo mnohona počet —
my, přátelé drazí, přece osamoceni nejsme. 8 dů
věrou pohlížejí k Jedootě naší veškeré vrstvy na
šeho katolického národa, ode všech těch, kterým
zůstalo dosud náboženství katolické drabým od
kazem ctihodaých předkův — ode všech těch byla
zpráva o zřízení Jedooty katolického učitelstva
uritána s radosti, ode všech kyne nám podpora,
posila a povzbuzení. Jest nám jen třeba, abychom
my pro tuto vzájemnost ze všech sil se přičiňovali.

A předním k tomu prostředkem jest pilné
súčastnění se katolických sjezdů. Nezapomínejme,
že povzbuzující přátelské slovo jest vedle síly
vlastního přesvědčení jedinou posilou každému
Z náe, nezapomínejme, že i když se domů vrátíme,
toto posbuzení bude v nás působiti dojmem trva
lým — než se nám udá příští příležitost k opět
nému se sejití.

Za tou příčinou usnesla se ustavující schůze
naší Jednoty, by první valná hromada jednoty
konala se

současně se sjezdem katolickým
v Hradci Králové,

ktorý,jak známe, položenjestna dny82., 23.
a 24. orpnatr.

Provolání k tomuto ajezdu podepsali četní
vážení mužové všech stavů a povolání. Nemí-li to
pobídkou pro nás, katolické učitelstvo?

Proto, přátelé, neopomeňte nikdo tohoto sje
zdu se súčastniti. Dokašme, že Církev naše má
mnobo věrných synů a dcer mesi učitelstvem,
kteří, nedbajíce potup a ústrků, neohroženě ne
hlásí k jejímu prapořa. Přijeďte i Vy, přátelé,
jimž nebylo možno první schůze Jednoty pro pří

|

lišnouvzdálenostsosáčastniti,bychomse
a k vytrvalostivzájemaépovzbudijí.Přijde
pečně1 Vy, kteřídosudk Jednotěnaší jste to
nepřihlásil,ačvěřzněsnašítese pracovati
mládeževeškolevduchukatolickéma snad .
lujeteveJednotynašíz jakésimedůvěry,jišroz
sévátisk učitelstvukatolickémunepřátelský.Přijd
te, bystepoznali,jaké jsou mašesnahy aúmysly,
Bakteróstraněpravda asa které klam.

programem :
1.Zahájeníochůzo-; 2 .
2. Bnesení, má-lí se sříditi pobočný spolek

vPraze,anebmá-lise sídloJednotypřeložitido
,

3. Vypracování návrhu na upravení spolko
vého časopidu, aby vybovoval požadavkům členetva
Jednoty;
-4 Volbyvýbora;

5. Přijímání členů a členských příspěvků a
©. Volné návrhy.

S bratrským posdrarem |

. prozatímní výber.

Pomocná akce.
„ Hrabě Badeni, předseda ministerstta, 'pos

kázal zemským náčelníkům 60.000 sl. aby z toho
potřebnýmudělili podpory. Jeho orgán „Fremden
blatt“ napovídá, že mimořádnéneštěstíobyvatelstva
nutí stát k udělení mimořádných podpor, které ba
dou státí miliony. Německé listy hledíce vědy k pry
ktickým potřebám vyličují vodní katastrofa tak, jako
by povodněmi byly postiženy jen kraje a obce ně
mecké. Němci ovšem spekulují na. to, aby vzdor své
oposici proti vládě vymačkali na této co největší
podpory. U más bohužel nenalézá se v jednotlivých
obcích lidí, kteří by obětovali čtvrt nebo půlhodjaky
Časn a známku a vylíčili živelní pohromy, které obce
jejich postihly. A pak se velice diví, že přijde
vidy skrátka a še vláda nám neměří stejným loktem.
„Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže —tlučte a bude
vám otevřeno !" — Škoda, že těchto odvěkých pravd
u nás se tak málo dbá, ač jsme posledními katostro
fami ztratili opět miliony národního jmění!

Musíme žádati © pomoc nejen stát, ale též
veškerou naši vařejnosí. Především jde o ty ubožáky,
jichž existence jest obrožena buď strátos veškerého
majetku, anebo aspoň bytu, šatstva a potravin, anebo
ztrátou práce. Mnohé spustošené dílny a továroy me
sily zastaviti práce a jest tudíž na sta pracajícího lidu
sbaveno okazžitého výdělku. Šlechetný mocnář náš
postavil se sám v Čelo pomocné akce a věnoval ze
svých soukromých prostředků 30.000 al. postíženým.
Zámožní jednotlivci, sáložny, spořitelny, banky, kor
porace okresní, obecní a dobročinné korporace budoa
zajisté příklad šlechetného mocnáře následovati.

C. k. místodržitelství nařídilo rovněž svým or
gánům, aby učinily zetímná opatření k ulevení bídy
a aby vyšetřily hned škody, jakmile voda odpadne a
podaly o tom zprávy předsedkyi ministerstva. Staro
stové obcí i jednotlivci mají povinnost, aby škody
řádně udali a aby poškozené poučili, co dělati mají

Zókon sám uděluje poškozeným zemědělcům
nárok na slovu daně pozemkové a po případě 1 na
víceletou úlevu berní. Osvobození to ená trvati tak
dlouho, až se spustošeného posemku bude lze docíliti
opět obvyklébo užitku. Od té chvíle osvobození od
daně x rolí, lak, zahrad a vinic potrvá ještě po 2,
s potravin ještě po jeden rok. Pak-li jen čásť po
zemka některého byla poškozena, bude jes toma při
měřená část daně osvobozena. Škody takové dle

31.—38. zákona ze dne 29. května 1888 ř z. č
třeba oznámiti okrosnímu bejtmanetví neb u ber

ního úřadu.
Zemědělci musí dále povšímnoati ei zákona ze

dne 12. července 1896., který mesi jiným praví:
8 1. Pro poškození výtěžku z plodin živelními

pohromami staníšž se poměrný odepis z daně pozem
kové jak pří kultarách hospodářských, pokud okledně
jich dle ustanovení $$ 6., 31.—33. s 23. května
1883 sleva daně (odepis) pozemkové již nenastala.

$ 2. Při kultarách zemědělských nastává nárok
na odpis daně:

1. Pak-li krapobitím, vodou.. .pří pozemkových
až do čtyř hektarů výměry aspoň

čtvrtý díl plodinovéhovýtěžkuparcely, pří parcelách
větších neš čtyři hektary výměryale plodi
nový výtěšekaspoň jednoho hoktaru byl
zničen.

- $j8. Ku posouzení stapně škody Ba výtěšku
plodin hospodářských kultur spůsobené badiž přihlí
žeao jedině k oseté částí parcely a pák bodiž zjištěn

$ 4. praví, še odpis nenastává, pek-il hospo
dářské plodiny jilá byly osklízeny; výjimky však
stanoví připovodnia byly-lizcelanebčástečně
plodisy suičeny. *

65. stanoví,abypřivyměřováníškodypřiblí
Želo se k výtěžku, který by se byltoho roku docílil.
Dle odstavce 1. druhá plodina na př. otava budiž
třetinou ročního výtěžku oceňována, <Odst. 3. praví,
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pozvav súčastněné statkáře, o stupai, v jakém vý
těžek plodin byl poškozea, na jednotlivých parcelách:
přesná šetření vykonal a protokol o tom sepsaný,
všemi přítomnými podepsaný neproďleně předložil ber
nímu úřadu první jastance.

V tomto případě má vyšetřovací komise výsledky
představeným obce vykonaného, podrobíti no

vému podrobnému skoumání a k tomu cíli nejeu oble
datí parcely, jako poškozené udané, lse-li na nich
stopy živelní pohromy ještě shledati, ale | předsevzíti
šetřenío výtěžkuvmístnostechsklížežuchovárajících.

i
R Í

(Politický přehled.
Přečtěte si „Pražský Denník“! Po.

salnci čeští podali protest proti německýmnásilnostem
pravice, že Čechoněmci s prudkostí nevídanou a ©
vášnivostí národa vzdělaného nedůstojnou sahají za

česť a existenci přístněníků českého národa, že jepravou skvrnou humamity, aby márodnosť a jasyk
většiny v semi se tupil, aby vo státé právním před
tváří orgánů vládních příslešníci historického národa
českého = čázti království Českého byli vyštváni a
vytisknati a konečně pravili poslanci, še podivením
musí iti každého, še orgánové veřejní vlastizrádné
konání oměmců trpí anebo še bo zadršeti nedo
vedou. A co odpovídá pražský vládní list na tento:
protest poslanců českého národa, rý mu dorečili
poslanci Podlipný a Karel Adámek? i že prý ©
te atam a nepřístojnosti udály, budou prý od

slušných orgánů vyšetřeny, a podle zjištěné jejich
Eorahy skutkové s nimi jednáno. Tuto jistota právníochranymáprýkašdýobčanvprávnímstátěsámsebou
a mohon ji tudíš mítitéšpříslašníci české
národnosti v obcích většinou německých,kdyš
jinak(?|)sami na bosdhonnostamatoce odvo
lávati mohou, še k podobnýmnepřístojno
stemnikdyžádné příčiny nezavdali“ | —Tedy
„Prašský Denník“ ujišťuje, Se stělní jí
„vyšetřiti“ nepřístojnosti, ješ prý se dály. lakmluví

orzn omístodržitelstvípe nejposlednějšíudálosti v Chebu, kde ušila německonacionální
agitace činžovního termínu ke akutka nového násilí,

totiž k vypovidání bytů kým rodinám a politickýmúřadníkům od místodržitelskéhorady Stadlera počí
paje!!! Takových událostí „Pražský Denník“ nevidí,
j od něho sádati, aby viděl, že ně

byl někde od Němců zbit
vyhozen a z práce propaštěn?! Odpověď „Pražského
Denníku“ znamená pro poslance národa českého věru
ještě zdvořilejší odpověď,nešli bylaonaz r. 1886
poslancům českým: „Přečtětesi Kaserera|“

Ministerský předseda vrátilses Ruska
do Vídně. Ke konci toboto týdne odjedeprý k císař
skémudrorudo lála,aabytam císařízprávu0
vnitřních poměrechaaby vyžádal si svolení k opatře
mím,ješ chce vláda učiniti. Aby tato mohla býtiuj
dnána, bude se v nejbližších dnech konati mini
rada. Hrabě Badeni dosud novsdal se svého záměru,
aby pokusil se o narovnávácí jednání ma sněmu
českém. Ke konci příštího měsíce sejde 6e říšská rada,
aby schválila dodatečné úvěry, ješ nedávno byly cís.
nařízením schváleny, dále aby povolila prozatímný

ujednání
n n a prosatímné ve příčiněmarovnání

a Uhrami. Také budepoj sněmovně poslanecké předlošen návrh jasykového zákona, o němž docílí se

nepřed ujednání mezi výkonným výborem pravice avl . — „Bo Hirlap“ oznamuje s Vídně,

že hrabě Badeni má v úmyslu, A y se v obetrukeci na říšské radě pokračovalo, říšekoa rada rospa
stití a vypeatinové volby tak, že by mová říšská*
radamola se sejíti jiš vmáří. Vkaédémp
budeprýpředtímna tkuzářívčeském

a Němei. Ministerská rada usnese ae vBch dnech odalšímpostupu. Nováosoba s
prý vůdce stran kopětné vyrovnávací konferencía
vláda doufá, še bude míti úspěch.

o Slevimětí poslanci konali v sobota
lečnou schůzi v Lublani. Hrabě Dsiedussycky
jménem Poláků ujistil Slovice, že Češía Poláci jsou
naprosto solidární, še chtí podporovat Slovince. O
ném sm Basínů ubezpečil slovimské poalanos dr.
Barwiňeki, Slovinští poslanci uznali po delší poradě
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Říhkj kano kuíše Hohenlohe podaljiš před
delší doboudemisi,kterátJik Pokje aby a cdsařem pli) te si přeje, jej Ho

benlobe“ Aorlaeldo Petrohradu. Po navratu sPetro
hradu pak | kníže Hohenlohemajisto odstoupí.Zanej

vděpodobaějšího nástapce jeho pokládá se Bůllow.

4 Prý reký vliv ma politika. Od ochůskyBůllowa s hr. Golachowekýmdatuje se totiž rozhodné
stanovisko Německa ve východní otásce. Ve příčině
Raska bude pokračovativ politiceknížete Hobenlo
to jest bude 00 snažitidosáhaoati -00sjnotnějšldůvěrnostmezioběmastáty.

lie vídá obchodní smlonvy!
Kokosci minalékotýdne připravilo lickávláda

prý taknásledkem nové smlouvy obchodní,jišusa

zeje 00 ovoaosadou Kaaadou. Bmlouvostou nove
v obchodaích poměrech kanadskýtea, smény,dojeví00krá. pda uv

s těmi kterými státy.
Císař měmocký odjel m maná

větěvu do Potrohrada. Bude tam uvítán jekopříbuzný
sísařeké rodiny. Přízně Rusů se dnes netěší.
Vzáří se účastní císař Vilémvojee. manevrů vUhrách.

Němečtí poslanec! svoláníjeou do Prahy
sa příčinou porad o sko. při živelních pohromácha zároveňse budoaraditiopolitickésitmaci.

Vlaši = Tridemtska, kteří žádali pro
Trentino zvláštní místodržitelství a s Tirolskem chtěli
míti jemcísařské myslivcespolečné,dostali od vlády
úplné vale a medostanou uzavřeného úsemí.

Českého usnesl
Zemský výhor královstvíakci pomocné. vyšloa taci

„Bedanimu,če Vídně+ pe

Odbordámokého pomocného
červeného kříže pre království

„g yo

,
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poškozeným zna Králové-Hradecka 5OO sl. Dámský
spolek červeného kříše, jehož jest enažívou a horlivou
předseďkynípaní Rada Červená, choť městského
radního pana Jaroslava Červeného, plní tak v době
míru nejlépe svůj humanní úkol, Vlastenecké dámy
snaží se pekutečniti též sbírku ve prospěch povodní
postíšených. Doufáme, še alavné. mésteké zastupitel
stvo a purkmistrovský úřad rovněž povodní poško

- zesým přispějí, čímš nejlépe podporovati budou všá
jemnost města a vehkova. Také od sl. okresního sa
stupitelstva očekáváme, še se ujme neštěstím postí
sosých obyvatelů vesnických..

1999. mají dne 9. arpna t. r. přátelskou schůzí
v hotelů „Černý kůň“ v Hradci Králové. Zveme
tímto ještě k hojnému súčastnění.

Boapříkladný projev politické me
suášemlivesti. Někteřístoupenci strany svobo
domyslné nemají patrně ani toho nejmenšího ponětí
© svobodomyslnosti a úctě ke přesvědčení a smýšlení

drahého. yby to nebylo pravda, nedo i b
se terrorismu, 8 jským aamnoze vystapují. Nejnov

-- terořejňají „svobodomyslníci“, kteří věsk opatrné
svá jména nepodepsali, v úterních „Národních s
sasláno tohoto znění: Jeho Exoellenci pamu místo
dršícímu král. českéhohr. Comdenhovovi. Na provo
lání ke klerikálnímu sjesdu v Hradci Králové, které

pr3e700no jest (1!l) nej jším fanatismem klerisím, jest téš podepsán o. k. okr, hejtman v Ně
meckém Brodé B. Frenal, který tím skutkem
vstoupil v řada politických agitatorů stramy kleri
kální. Dovolujeme si za tou příčinou k Vaší Exe
Heaci následající slošný dotas: „Srovnáváse to s po
stavením politického úřadníka, aby vystupoval v go
předíjako politický agitátor vůbec a zejména jako

ngitátor strany, proti níš atojí ohromnávětšinaokrerůate pánemspravovaných 7“ Důvěrníci národní stramy
svobodomyslnév dotyčnémokresu.—Kdybyměkdopo

dobně vystoupil kaBE proti e. k- soednímúředníkům,proti e. k. profeseprům atd. „kteří vystapají v. po
předí jako političtí agitátoři“ a jeou dokonce | „po

' *, te by bylo kř.ku ©ničemuním

body atd. Slavíme tato „německobrodsakou ovo

smobodoniralšýčlověkkanbit© rán a nyšnů
i bit a „Ba mej

vaBou“. Rent pochyhonet že kdo vj by rád Jména téch měmeckobrodských

„azcisvobodomysiníků“.„Národní Ly zajisté še jeochotně uvařejní, nebcé ti páni s Brodu ce mo
budou sajisté stydět ani bát podepsat, co
ústupci králova jako šelobu přednášejí.

Čekámeod michtoto hrdinství,neboťby jejich „sa
eláno“ bylo dvojnásobnou mohynoací ostadou mejen
p ně, ale také pro oslou stranu svobodomyslaoa,pbyzůstali „adatně schovaní“

Povodeň na Králové- Hradecka.
Spousty vod, které se minulý týden téměř kašdodenně
chrlily s oblak, naplnily i sdejší okolí obavami. Rol

ječmenyjsou ohroženy. Vpátek počaloLabe i Orlice
vystapovati s břehů a v noci s pátku na sobotu sté
vala se sitaace kritickou. Oba břehy labeké od Králové
Hradce až k Pardubicím byly jediným velkým jezerem.
Voda unášela, cokoli jí přišlo do cesty. Veliké škody
utrpěl jmenovitě majitel správčickéhootatku, pamPíša,
jeboš dvůr prostírá se opodál Labemezi Ruskem a
Předměřícemi.Ještě vpátek dal poséci množstvíobilí,
avšek toto mu bylo v noci — přes 340 mandelt —
odplaveno s velké části aš k šelezniční hrázi od Tře
bechovic vedoucí a u železného mostu kupily ee celé
mandele.Čásť obilí odnesena aš k hradbám králové
hradeckým. Smrtelných strachů vystál čšafář peas

dvora Myalelío něm, še zmizel jiš ve vlnách, na štěstí
mohl býti o polední sachráněn. Ve dvorci pana Píšy
měli velikou starost téš o malýdobytek, který musel
býti dopravemdovýše ležícíchmíst. Osousedapáně
Píšovu, statkáři panu Dotřelovi vypravovalo se
v Hradci, še byl při sachraňování ového majetku
proudem umesen 2še etonel. Na štěstí 00 správa tato
neosvědčila. Okolo Králové Hradce stála voda výše,
neš sa povodně r. 1846a sa válečné inandace r. 1866.
Pouse silnice třebechovstá, novohradecká a pražská
vyčnívaly jako úské prahy s hladiny. Voda sahala
až k Věkoši,k dolejší části Pouchova a aš k domům
v Pospíšilově třídě. Čásť Pražského Předměstí, Farař
ství, Rybérna, Třebeš a podál Orlice osady Malšovice,
Lhota, Bvinary, Krňovice a s druhé strany Nepasice,
Blešno a Svinařsky trpěly rovně sátopou, aa0 voda
sahala od Hradce aš k předním domům na Slezském
Předměstí. S hradecké bílé věže byla malebná podí
vaná na obrovská jesera, leč ubohý venkovský lid při
tétospoustědivcí mesonfal.Vytahovala vyhrabá

pokedjévodaise Jnemmeodnesla—arozestřelje
ma vyvýšených polích. Mnoho nezachrámil, neboť i ta
zachráněná troška byla poloskašená a s velké části
jišporostlá.MnohéobcenaHradeckabudounásledky
letošních deštů a porodní dlouho hmotně cítit. Na
mnohých polích, lukách a rolích stála ještě včera

Porotní období zahájenobude v Králové
Hradci dne 17. srpna. Nejzajímavější přelíčení bude

ních sedm případů jest menší zajímavosti.

Paa Řádek dělal opravu = matematiky a pukl s legihky.Jakznámovypočí
tával p. „ mnoho-li Eutolleí poplatníci ušetří i
při sabvenci erangelíkům státem poskytované tím, žo
evanjelící mají své škojy. My jsme oproti tomu pou
kásali na t>, costát ušetří — a tím i ovanjelíci —
katolickými ústavy vůbec a konfiskací nebo užíváním
jistých bador původné katolických A poněvadš s p.
Šádkem vážná řeč mošná není, a také jeho výklady
nikdo, kdo má rozum v pořádku, vášně nebere, do
volili jeme si s ním dert a pravili jeme mu, da učiv
se v Jičíně v bývalém katolickém majetku,měl by
církvi naší zaplatiti nějaký nájem.Toť se rosumí, še
p. Šádek jako „daše s besa“, do níš jeme v chlape
ckých letech zatloukali croček, vědy chce býti navrchu.Aprotoděláv čísleHl.seS.so
své matematiky opravu. Počítá, co prý by museli
dostati protestanté
tit, co jim vzali. — eme p. že i při této
opravě propadl „na drano“. Porovná-li se, co prote
tanté ve dvou třetinách německé říše, v Anglii,
védska, Norvežsko, Švýcarechatd. pobrali katolíkům

kathedrál, krásných chrámů jiných, klášterů, čistě

p. Šádek do takovéhle matematiky se spouští. I když
amísí konfekaci statků privátních pro vspouru roli
tickou, pro velezráda a čistě církevním majetkem,

ta matematika scela jinak, než jak on počítá.
A v samé vlasti naší po dnes drží ovanjelíci li
cký majetek ku př. prastarý kostel u sv Klimenta a
kostel v Jirchářích v Praze. Tak nám tedy nebude
mít sa slé dvojct hodný pán, když muradíme, aby
akvrny —na protestantech, co se lýká osvojování

sl ci majetku: Jpící — nečistou vodou svých překroucenis o nás neobm Jak otouhle věcí se hne,
totiš se zabíráním církevního majetku, tu to všdy
víc a více u protestantských velikánů. Mlčením

o té věci byp, pastor svým milým Népo posloušil. Aponěvadě oa í donás ani žítinemůde, ne
smí nám míti za když se tolik jsko on ani ros
číliti neumíme 4 jen šertem ho odbýváme. Oršem om
Šerta nerozumí s jde na nás všdy vášně, alo my uš
jeme takoví, že kdyšon je nojvášnější, my se j
me. A proto ma dáváme vysvědčení, že skouš
s matematiky nejen meopraril, ale že nyní ještě kto

mu propadl s logiky. Jestli prý om by měl platitnájem, měl by „P. Brymych“, který téš v Jičíně stu
Poněvadž má platiti

má taky platiti, kde je
s —*to je legika | Šádka |Hoonodimoolejdemenmáj neédkalTypak

Královéhradocképrosatímní jatky

DY následkemrozhodnatí c. k. okr. hejtmanstvízavřeny, proto že nevyhovují potřebě. Kde však
mají bradečtí řezníci nyní porážet! Mají žebronit
po sousedních vesnicích, aby jim tam dovolili
dobytek zabíjet? To je spojeno sútratami i s ve
likou ztrátou času. Následek jest zdražení masa,
které stihne jen konsumenty, kteří přece za vytý
kané zlořády s nepořádky nemohou. Jest velice
šáduucno, aby slavná zpráva obce nezdravým po
měrům nynějším rozbodným arychlým jednáním
učinila co nejdříve konec.

Schůze starostů poškozenýchobcí okr.
královéhradeckého konati se bude zítra o
10. hodině dopolední v místnostech okresního ze
stupitelstva. Do schůze dostaví se též poslanec
pan Formánek. Starostové se poradí obledné po
mocné akce a domábání se podpor a úlev ve pro
spěch poškozených. .

Proti ideové anarchii! Kroměříšský,Ve
lehrad píše“: Největším mepřítelem svobody nebyl ami
tyranjakoanarchie.Anarcbieprovádítotišpřímý
důkaz, še bez tyrana pořádek možný není. A
jelikoš ohromná většina lidu přeje ri klidu a pokoje,
vrhne se v náračí nejprvnějšímu, jenš má dosti vůle
a moci, aby nepořádku zabránil — generálu, státníku,
i třebas obyčejnému člověku, poskytuje-li jí pravdě
podobnost, že bude pokoj. Něco podobného jest s
amarchií ideí. Jest něco úšasně znepokojujícího viděti
různé idey, které bes pořádku a důslednosti jako
rostavená lávo ženou se do rovin průměrného lidstva,
všechno roskládajíce, spalujíce, ničíce, všudy šíříce
postrach a shouba. Takové anarchistické idee naší
doby jsou: „Náboženatví! Hlouposti, člověk XIX.
věku můše si lháti, že jest věřícím,ale ve svém nitra
věřitinemůže. Vlasti Slovo pojmově neurčité! Vlastí
naší jest celý kosmoe. Hrouda země není přece v stavu
udržeti v szanícení člověka, jenž daševním srakem
pronikádo vesmíru.Vlastnictví! Jest krádeší. Jest
to uloupený kus blaha, náledejícího všem. Žena! Jest
člověkem,jenš ti dnesrodí dítky azítra je můše ro
diti jinému, podle toho, jak určí náhoda, vášeň nebo
choutky. Mravnost! Pojemrelativní. Modernívěds,
která učí, že silnější vítězí, korrigovala i naše pojmy
o mravnosti. Láska k bližnímu! Jest vynález sla
bých a potlačovaných. Umělá láska k bližnímu sa
dršuje vývoj silných jedinců ve prospěch slabých a
opuštěných. atd. atd. atd.“ Tak asi sní odpovědi ma
tato stará, ustelená hesla! Všechno rostavit a pře
tvořit. Všechno přestavět! Všechno, počínaje od zá
kladů, přejinačit! Stavitel, jemů by sbořil dům dříve,
mečbymělplánnovéhohotový,bylbyodnáspro
hlášen za blázna. Ale časopisy, ješ v nás boří
staróidey ačkolivnemajíještěsní základní
pojmy nových vytvořeny, čteme, chutnáme
a nazýváme moderními Coš těmtoslovůmmla
dočeského a protikatolické listu říkají páni pokrokáři
a socialisté? Jak viděti, přiznávají jiš i rosvážnější
svobodomyslní mušové pravdu slovům dr. Zátky
ještě před 3 roky tak kaceřovanýj, še bořiti dovede
kašdý nádenník, stavěti všek jen řádný stavitel a
architekt.

Odsouzený redaktor. Spor vp. Ant.
Hartla, katochoty měšťanskýchškol v Jičíně s re
daktorem časop. Jičlaského Obzoru p. Vilémem Vo
trabou skončen dne 27. července u c. k. měst
ského deleg. okresního soudu v Jičíně před c. k.
soudním adjasktem panem dr. Antonírem Daffaerem
rozsudkem,jímž uznán byl pan redaktor
Vilém Votroba vinným přestapkem ura
žení na cti vp. katechety Ant. Hartla,
kteréhož přestapku dopustil se tím, že katecheta Hartia
v noci na ulici, když domů šel, přepadl a z nectného
skutku obvinil. Za to odsouzen redaktor Vilém Vo
treba k pokutě 5O sl. ve prospěch chudých města
Jičína, v případě nevydobytnosti do vězení na dobu
10 dnů a k nábradě soudních útrat v obnosu 10 sl.
p. dr. Fr. Vavřínkovi, jakošto zástupci soukromého
žalobce.

Dešťeměrné stanice ukazují nám,jaké
množství vody v jednotlivých krajinách naší říše
v měsíci červenci napršelo. Úhrn srážek obnášel nej
více 213, w Praze dokonce jen něco přes 80 mm. Kde
byly průtrše mračen, tam spadlo ovšem ještě více
vody. Počet i úhrn srážek byl arci i v blízkém

okolí často velice nestejný. Dp. farář Domašínskýpoelal nám s Dešťoměrné stanice Dobřany u No
vého Města n. M. tuto zprávu: Počasí za měsíc čer
vence: Počet dní urážek 31. Úhrn srážek 206-3. Při
velmi nízkém tlaku 725 a s. z. větru neb i úplném
bezvětříbylo nebe stále samračeno aneb chrlilo spousty
vod jako dne 329. vykozoval dešťoměř za 34 hodin
471 mm. Práce hospodářské byly zadrženy, sušení

pícin nemoéné neb velmi obtížné. Ovey, brambory a
jiné plodiny atojí pěkně. — Vdp. děkan Flesar
v Dobrušce dal nám laskavě tyto správy: V měsíci
červenci napadlo vody 157-8wm. a sice dne 1. července
18:7 mm; 3.čce 8-0dno 4. a4. čce po 16 mm;
8. července 0-5, dne 12. čce 0-2; dne 14Čos 06; dne
16. čce 0:6; dne 17. čce 15; dme 31.čoe 8-9; dne Zi.
čce 89; dne 22. čce 30; dme 33. čes 0-1; dno 24. čce
19.6; dne 27. čoe 103; dne 138.července 28:8; dne
29. čos 51:8: dme 80. čce 6.9 a dne 31. července 256
mm. V týdna od 25. do 31. července napršelo v Do
brušce 116-2 mm. vody. Obrovské to množství, uvá
šíme-li, še roční průměr je asi 600 mm. Letos na
pršelo v červenci průměraé dvakrát tolik deště co
loni a tím si možno vysvětliti letošní povodně.

Wlimotrace. Ve městečkuO... o v okresu
Novoměstském šel známý rouhač po ulici, jenš rád:
v hospodách „reje' do náboženství a křičel: „Hr..



aby vhodildo věsokkmatori s kalit. — Vlistech
4ln „Školský Obeor“ spůebon, přít no-intellitním napadají se snahy katolíků po zvýšení ná
Požensko mravního vzdělání! Nepřispěly by smad po
dobné ilinstrace co mejvíce k toma, aby, se v kem
potestníchkrasích uanalo,šesnadtemprogramkatolický—jakříkajíkleríkální—menítakzlý,kdyš
praví: „Více náboženství — více světla I“

(L. + 99) Klerikální měítelstvo 00
tuší. Tak čtemev poslednímčísle »Skolského
Obzoru«, který uveřejňuje lokálku pod výše

ecba praví: »Zdáse nám býti pravděnepo
dobným, že by některý učitel tak se zachoval,
jak zmíněný časopis píše.« ——Nám se rovněž tak
zdá, jinak by instruktor oHlasů« chrudimských jistě
byl jmenoval klerikálního učitele, který prý ve
řejně říkal v bospodě: »Kdo byl Havlíček? Mi
zerný novinář hezbožecký! Kdo byl Neruda?
Mizerný spustlý chlap bez Boba. Kdo byl Třebíz
ský? Mizerný kaplánek, který lo dále nedotáhl.
Kdo byl Komenský? .. . atd. —Člověk, který »Šk.
Obzorem« obmysině citovanou lokálku psal, jistě
při tom nepomyslil, že ksždá zbrsň je dvojsečná,
a že sa onoho času byl také člověk, který mizerné
denuncoval vojáky nevinné, aby je dostal do basy,
který tvrdil, že zpitému sosvícenci« nadávali a jej
fackovali, ale zamlčel, že byl fackován sám, že je
člověk, který pomaloučku vyhozen byl ze všech
putyk a bordelů a že se válel často v kalu, který
nejednou musil býti odkopnut vlastní stránou savo
bodomyslnou. Člověk takový byl by jistě jmenoval
učitele, kdyby tento byl členem spolku českých
katolických učitelů a třeba se byl tento jen ná
hodou opil. Lidé, kteří sami cti nemají a neznají,
jistě jinému jí také nedají a nenechají. A pak-li
duševní ubošák takového rázu nazývá drze opilé
učitele Brynychovými žáky, tedy o nejdůstojnějším
biskupovi každý čtenář novia ví, že proti obžer
ství a zpustlým lidem často a důrazně píše i káže.
Členové spolku českýchkatolických učitelů nesáhnou
také po tsk darebácké zbraní, aby své svobado
myslné kolegy ostouzeli. Proto neudali také na
mol zpitého helvetského učitele, který se chtěl do
ustavující jejich schůze mocí vetřít a jenž za
všeobecného gaudia dětí i dorostlých musil býti
policajtem odveden. Katolické časopisy o skutcích
téhož opilého pána, který dělal nejen s7obodomy
slným, ale vůbec všem učitelům, ostudu, také po
mlčely, myslíce si, že člověk opilý neví, co tropí.

Transporty páně HMofrychterovy.
(Liga 16) Pán na Boadmici v posledním listu daném
dne 37. července pod Řípem r. 1897 stěžuje si, še
„Obnova“ mu na jméno přijíti nemůše a še ho na
padá. Nastojte, „Ubnova“ přec> pána ma Roadnici
posed vády nazývala dle vlastního příjměsí Hofrych
trem, a proto nepochopujeme, proč na jméno po otci
zděděné tek jest roshorlen. Kritieujeli „Obnova“ mě
jský článek v „Obsora“, v němé zejménaty nábošen
ské a filosofické prazvláštní ženiální amělostí se vy
snamenávají, potřebí jen dokásn'í, že kritika ta jest
neopodstatněnoa; jinak ovšem příliš pohodlnou jest
manýra těch, kteří, když ke sdi přitlačení byli, nasa
sají si koranu mečesnickou, křičíce o napadání a
tváříce se v otřelé již komedii mravními' trpiteli.
Tomatometbodou usnadní! si úlobu i páa na Roudnici
v obvyklé paušélnosti ještě připojiv, fe mu ani ve
sna menspadá se zálesáckou květomluvou „Obnovy“
polemisovati.Za to všek nepadá ma ohlubiti 60orgá
nem svým jako páv chvostem, kterak prý „převážnou
většinou učitelstva vznáván jest za potřebný, ba nut
ný a směr jeho za úplně oprávný. Líto jest nám, ale
nemůžeme podepsati, protoše o sobě právě tak tvrdí
„Červánky“, „Socialní demokrat“, „Rudá zář“ am. j.
Pán na Roudnici jako příjemně pensiovaný ovangeli
cký paedagog majisté také ví, že příklady táhnou a
proto, ukasuje-lí na sálesáckoa květomlavu „Obaovy“
a ma avůj hrdlořesný „Obsor“ zapomíná, ustrojuje
situaci, kterou dovolujeme ai formalovati v tem rozum,
že Hofrychter chválí „Obzora“ a týž „Obsor“ poráší
Hofrychtra. Konečně, když jiš p. Hofrychtr farisejsky
sakroutil očimapo listě našem, přiznáváme pablikán
sky, še „jedna z těch kuten“ minule ušils sice výra
sův ostřejších, micméně však k duchu a tendeací
„Obsoru“ úplně přilehajících a že podle Flajšhanse
ma někoho se jde v rukavičkách, jinému však raka
vice musí se otlouci o hlavu.

Utena!l. Dne r. t. m. hrál si Sletý chlapec
kočího Škubala v Budíně podél mlýnského náhonu,
při čemž spadl do nábonu a utonul. Mrtvola jeho
byla vytažena poblíže mlýna Kydlinova.

V opičee. Dne 4. t. m. nalezl strážník
Žaloudek vedle silnice blíže průmyslové školy košík,
v němž bylo maso, zelí atd. Vedle pak ležel klo
bouk a zástěra. Krátce před tím ubíral se tudy
jistý občan z Pouchova a jsa v růžové náladě,
postavil košík na zem a Činil mu všemožné vý
čitky, že je těžký a dá se nosit. Konečně košík
postavil na zem, přidal mu svůj klobouk a zástěru
a nařídil mu, aby šel pěkně za ním; sám pak
potácel se domů, Počínání opičky rozveselilo zástup
lidí. Jak byl nespolehlivý posel přivítán svou ener
gickou polovičkou doma, historie mlčí.

Ztráta, Dne 3. t. m. stratila M. Pelclová
2 Třebechovic cestou na zdejší nádraží černou
koženou tobolku se 4 al., dále zlatý, granátový
špondlík v ceně 5 sl. a zástavní lístek.

©hbeň pozorován byl dne 4. t. m. večer
směremk Semiřicům.Bližšísprávynás nedošly.—

strážníka Josefa Hojemano v Rozběřících.
400 zl. jest kryta pojištěním. —*

Zacbvácen mdlobou pří Dne
4 t. m. dopoledne zaměstnán byl 77lstý Josef
Bouček z Pouchova při čerpání vody ve sklepě
domů úvěrního ústavu za Prašskou branou, při
čemž zachvácen byl silnou mdlobou, tak že klesí
a byl dopraven k svému synu na Praž, Předměstí.KT
|ZvěstisvýchodníchČech.

Z Náchoda. (Nach der guten alten
doutechon Art čili facka p. navládního.) Mi
aulý týden sešla 00 na Náchodském pestra
společnost: Češi, Němci i Židi. Ale nebyli to Židé,
kteří známým svým chováním badili všeobecnou po
sornosť, nýbrš blouček turistů s rajchu, který arro

poocí svoa sraky všech přítomných k sobě upoutal.
o přivedlo jednobo úda smíněné společnosti s yeše ulobčil si slovy: „Zatracená česká na

troubí“ Náhodou zaslechl
ných Čechů, který ihned ickým opůsobení šádal
od Němcesatisfakci; když se Německtomujaksi

nem Áhl se Čech a na tvář Němce dolétlo něco,
čehodle rak.zákoaníka rovnocenný ekvivalent je
Němec chtěje ukázati pravdivost německého přísloví
Dammbeit und Stols wachsen auf cinem Holz“ ros

ŘHkl se na milého z „Víte, kdo já jsem? Jájsemstátnínadvládnís Kladska;aš přijedemedo
Chudoby (láz. místo v Praském Slesku) tak vám
nkášu“. Čech se dal do smíchu a60 slovy: „Tam ne
jedu. Ale přejeteli sí mne navštivit, oznamte mi to
pod šifrou: „Česká poste restante Náchod“ —
poroučel se panu státnímu nadvládnímu.

Ze Řestevic. Při svatbáchp. JoselaSchej

bale se sleč. Annou Hofasnovas vygrámobylo P.rednímSchejbalemveprospěchU.M.S. 1al.51kr.,
které odvedeny byly místnímu odboruv Šestovicích.

Z Trutnova. Pátek, dae 50. červencebyl

promáškraj dmen hrůzy. Obyvatelstvo mésta bylosice jiá ve Čtvrtekzpraveno, že ma Směšce a okolních
koráchstrhla se průtržmračen aše povodeň s úžas
nou rychlostí se smahé, leč nikdo 6e nenadál, že ne

asp jetak veliké. V Maršové byla v nocivelkáměsta zatopena, badova okresního soudu na ná

městí byla stržena, posemskovéa berní kníby a listiny,rovněš1 železné pokladny s obnosem 6000 zl. odpla
veny. Rovněžse pohřešují rané cenné papíry
v a 166.000 zi. Následkem odplavení tak důle
žitých listin, zejména pozemkových kněh všech obcí
v okresn — aš na dvě — mohou ovšem porstati no
smírné zmatky a processy. President krajského soudu
sJičínap. Ješek scelou řadouú ů wnažíce
možné zmatky mnamístě samém v čas odstraniti.
Okresní soudce Huyer, který se saažil kniby a
arrestanty (zavřené většinou pro losní krádeže, 2a
chrániti, byl dlosho po úřední jeho
kabít nalezen byl ve vodě. Šťastné se všek zachránil
v průvoda propuštěných arrestantů. Katastrofa v Mar

ká, šo tam pravou sponstu ma
slo 40.000 kusů klád, odplavených ze skladu br.

ernína. VW) aršově, v jehož okolí přišlo50 lidí o
divot, není jediného domu neporašeného. Jedem dům
zmisel ve vlnách se 17 obyv. Uělný líd utrpí ne«mírné
tím, že jsoa dvě továrny odplavenya v jiných še práce

R EpStověotriemvodovodhodinalouhý, nákladem téměř 1 m-lionu slatých zařízený.
MěstečkoFreiheit utrpělo rovněžvelké škody; most
mezi Freiheitem a Trutnovem odnesen. Roskácené
živly řádily tím shoubněji, čímvíceno blížily k Trat

výrok ten spřítom

(vaná s hotela, naproti nádraší, kde je
Beseda! V řece plavaly celé kmeny, klády, polena,

bedov, chlívky, stršené mesty,
ytek a kolébky. Na hořejším sta

páně Endeův. v něm bydlí mno
rodim dělnických, polovičně stržen. Lidé volali jiš
8. hodiny úpěnlivě o , avšak nikdo se o zů

u kusil. Mezi diváky byli mnosí lidé ota
všelikým citům nepřístupníi, jimž slovo „Bůh“

jest Jrotireo. Lidé ti u vědomí ové malomoci chvělíse zděšením, ústa jejich šeptala mimoděk modlitba,
ruka jejich dělala znamení sv. kříše. Vědyť trutnov
ský chadobinec, nádherná budova továrníka Ettricha,
domy pp. Růckere, Pohla, Rindera a pravo
rostříštěny jako chatrné skořábky. Cbof kočího u
Bttrichů chtějíc zachrámnitimajetek, ntonula ve vlnách,
v bořejším atarém mšetě rodina Muhlova v ohroše
ném svém domka marně úpěla o pomoc, marně 2á
pazila s vlnami Nikdo se neodrášil , nikde
nemoh! ji zachrámiti. Tak unáše) ječící proud muše,
ženu, dítko, aš v něm smizely. Lid malomocný shrů
sou sřel toto divadlo. Než nový naskyt! se mu ša
lostný pohled.Stařec Havel odvášíl se do proadu,

oby s il dítě opomoc úpěalivě křičící; leč proudem byl povalem ai s dítětem unesen. Hrosný byl

poBled, kdyš brsy tu, brsy omdevynořilysev ulicíchtnovských mebo v řečišti hlava, raka, neb oba
mrtvoly Utonulo asi mnoho lidí, oouditi tak modno

dle četného nábytku, který s pobořených domů vodurvaly. V teskných těchto chvíleb, plných příšerný
zjovů tklivá se udála příhoda. Ve vlnách Upy obje

vile oc náhle kolébka o v ní UD“ viděti plačící děfátko. Byl to ardcervoucí Několik odvášných
mužů nasadilo životy, sechytilo kolébku a děcko bylo
sachráněno. Lid rozechvěním a radostí plakal. Jak

$ k
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š
ž

Ami do člunka nechtěl se míkdo odvášiti,
do bál, še b rostříštily loďkaKMAATvi,oáylo ja št
okres. soudu, pem de. Malý, biíský příbuzný litomě
tického dr. GchOble. Muž tento, obroraké

a utaých mnastike(3.KnČRpěnan eenm ch
tečný vědy mufaý spří tom .
Bý, s obrojesébo, Jetého kamonsého

demu opomne kteroe šádaý Němec a krejna

okamžik bela šivot svůj sa trgící ěmeckéae
Opásal se dvěma provazy jejicha 2. v

sobe vády nové ubožáky aneustál dříve,aš zachrání
všech 38 ubošáků. Tato sechraňovací práce
téměř "8 hodiny. Když dílo záchrany chladnokrovně
dokonětl, klesl i obr vyden. Současně se sesul ohro-;

dům, = něbož 82 lidí zachránil. Paza okresního
adjankta musili poailniti vínem a doprovoditi domů.
Dr. Malý nebyl místodršiteli za jeho návštěvy v Trut
mověpředstavenDo popředíse tlačili ti měkcí a
malí hrdinové. Šlechotanet tohoto hrdinsáho mele,
který medbá národního boje a sáší kmenového, j
v pravdě vítěsstvím kul a hemanity a nem
zůstati bes účinku. Jak malicherněci počínajínémeo
eké li časopicy, kdyš teato hrdinský čin vel
kého zatajují. Cožse bojí, Se by v Němcích

vsbadili“ lidskosti?
Ze Gplndelmůhle. V 9" běeněřádila ve čtvrtek průtržmračem a ve Spindelmůkle,

kde meškámnoho hostů, málem byna sta
lidi bylopřišloofívot Nejhůřevodlose hostům„u ko
rumy“ a u „německéhocísaře“. Zde bydlelo kolem sta

Pražanů s Šeloborokých Děti i rodiče klakly make:lensahlasitě se Šenya jich miláčkovébě.
dovali a„kali muži volali ©pomoc, svšak hlasy

Jejich přehlušilo divoké ječení vln. Manželé, rodiče atky oddavše se do nsílesti milosrdného tkitvě
se loučili a objímali a očekávali s resignací, ad
je vlny uchvátí se středu miláčků. Několik odbodle
ných mušů rostrhalo plachty a ovázavěe ze jimi bro
dili se aš po brada potopení v dravém Mook
s nich byl by zbymul. kdyby čstník Jam Schěnfel
s Hostinného mebyj 17 lidí s vlastním nebezpečím *
sachránil. Také basiči účastnili se prací záchrana
a vysášely děti v košilkách a šeny v nočsím va
ns blískou hráz. Sklepník Fric od „mněm.císaře“ při
záchraně utonal. Bevírníka Sedláčka odnesly vlmy.

(pa zmíněné hotely jeom pobořezy. Labe ci kolemnich vyrylo mo a smecelo prochásky
štěrkem abalvany. Okolí „dívěílávky“ a sv. Potra
rovněž spastošeno. Mmebo dob utoanlo, maobo
domů saičeno. Odtad. aš k Vrchlabívšecky
strženy. Pionýři s Josefova budují zové a opravuj

na rpoblo polozbořené mosty v celé krajině. Mnobodomů a plynárna zbořeny ve Vrchlabí. továrny
musily zastaviti i. stoiržitel hr. Coudenbove
tWšil a obdaroval chudé poškozené a navštívil před
tím okolí Trutnova, pokračoval pak v objíáďcev
Jilemnice, Nové Paky a Semil.

b Pp A ičové v polokrahu úrasem .lechotný Pán Hamburský přítomen byl e celou rodi
noa. Kaplička byla vyšnořena rakou zahradníka

o rána kazatelna improvisovaná ozdobenai a kytkamí j. Bylovšetuneobyčejné,i toká
sánípodstromemv lece. Ajak podivnáharmonie—
slovanská lípa Mariaseké kapličky! K tomu
náš p. farářpo val, žepřednícharakteristiokou
K aj oa Adjehopokřestěníbylaněžná úotu k P. Marii, jakoš na Moravě Tuřan
ská Bohorodička od sv. Cyrilla © Bole-lavské palla

dium odov. Methods,moravskýHostýs Sr Prokop
E



odyšlěa- posty noše znýjsté!Mossýresvach
Ekeattaí kdyě dražkémrověbvámyohrtsky,

Bylotab drobků bíl ovinčsných 50 onedtěmnohém yrobéškaovázarekou,aby
tekébyl .Štěstí, čonás hasilové útlo
koa Díkjim za to! Aleproč nesúčast
mill so drazí dvasborovéfernostní ? Na večer jsme

1. šem Jean rosohlenů,jedni ksápodu.drsí

- Z Dobrušky. Vposledníchdobách ylisty barev svobodomyslných o Dobrušce a jejím obeo
ním zastupitelstva vy, které velicediskredi i
Dobrašku v celém
řečeno pérem strannickým. Pro

jeté neštěstím, když utvoří se strany, které protí
sobě příkře stojíce, dají do řed svých přístapu jedno
tlivcům, kteří mají na mysli nikoliv obecné — nýbrž

svěnájmy- Naoslý rámus, který s ava jenš hlubocerozjízvil staré rány, o nichž edálo
že počínají te celíti, třeba dívati ce
pojstým. Bývalý parkmistr Archleb —

posusovatel uznává — j
sa svého starce učinil Do

= maobovod ově mnoho a kdyby byl takpracoval pro zá evůj, j v
i eho obybou.

rychle dohoniti chtěl, co bylo samedbáno, še
byl přílišvelikým radikálem v povzmesení obce, k če

o Šem mestačilo jmění obecní. Jest věsk pozoru
že právě živly t. sv. pokrokové v listech svo

bodomyalných vystoupili proti němu — a přecškolství
doby porsaeseno tak, že dnesškoly |jsou ska

osdobou obce a měšťanská úkola zařízena tak,
Ře jes: vzorem a kou obětavosti vlastemecké

pro časy ucí. — Bovise, které ukázala
8:00 nesprávnosti ve vedení účetnictví obecního ta
jemafka — nikoltv věsk „nepoctivost“ správy obce —

byla 1pokladny m jékem pro finaační katarh© eday. pak týče 60 obecního

i předbíhat. Ale jak poměryylo poažito node dvouse
ramil obě strasy — cslé město. Zavlé

kání omácích sáležitostí ma foram veřejeosti
v movinách (cošzajisté nepochází od upřímnéhopřítele
města) a jich křivé líčení — dalo „šach-mat“ dobré
povésti Dobrušky, jehoé obyvatelstvo si toho nezaslu
huje. Výsledek voleb mastávajících jest nejistý. Po
našem náhleda však neziská dobro všech kruhů oby
vateletva,paklitu badestrana ýcha strana
vítěsů. Nebylo by jiš konečně na čase, aby mažové
dobré vůle s obojí straay, jim opravdové blaho mna

Sabodida na srdci lekl, ij ai ruce ku společnéechetné práci, prospěchu města, pamatajíce na
ate:6přísloví: „Kdyždvacehádají —třetíse saměje?“
— Mondréma dosti řečeno. Kdyby se podařiloJitimír,nebylobyporašemýchami vítěsůa prací
sdvojenouasvornoudalo byse tím lépe pracovati
ve prospěch celého našeho měste.

Z Dubenece.(Odsousený německý
učitel) Dne22. květnastál předporoteukrálové
hradeckou zdejší německý učitel, který v Dubenci
štve proti Ceshůma s nichž mnohépoškodí!při vy
dělku —protoše vhospoděstarosty Baura nadával
Čechům:„satracená české pakáš česká
holota dubonočtí Čechové jsou za
traconá bolota atd“ Po výslechusvědkůpo
ukása!státní návladní pem Kočhler ostrými slovy
maštváčeké řádění učitelů ma Králové-Hradecku a
porotci přesvědčivše se o víně obšalovamébo, uznali
JosefaKhnele 8blasyvisným.K překvapenívšech
mopronesí však al. c. k. soud roswudek, ale odkázal
oslos záležitost rosbodnutí příští porotě. Soukromní
Salobníci, kteří se © učitelem Kábnelem mechtěli vy
rovnat, odkázání na c. k. okresní doud vKrálové
Dvoře. *Překvapení veřejnosti bylo ještě větší, když
slyšelo,de al. c. k. návladnictví žalobu me učitele
Kůhnels více meobnovilo,ale od ní upustilo. Proto
panovalaveliká zvědavost, jakpochodí urašení Če
chové před c. k. okrezním soudem v Králové Dvoře,
kde pana učitels Kůhnela umají s blíska. Urašené
šatející Čechy zastupovaladvokát,p. dr. Jeřábek,
který jasně dokásal vina žalovaného. Soudce nabyv
mazákladěvýpovědísvědkůpřesvědčenío viněoba
Jovaného,usnaljej vinnýmpřestapkuuráškynacti
a odeoudil jej k pokutě 10zl. nebona dvadny do
vězení. Jamo svědaví, sdali pan Kůhnel bade ve

štvení proti pokračovati.
Z vesalce. Panu pisateli v čís. 38.v „Osvětě

lide“ nelíbí se pohřeb církevním bem konaný a
louvá se vřelým apůcobem sa pohřeb civilní,

sou ovšem rozi.čné choatky ma světě. Nám ka př.
katolíkům by se nesamloaval jiný pohřeb,než jen ka
tolický a kdybychom se otázali Turka, bude chtíti
Bo jinak neš po turecka pohřbes býti. My katolíci ei
bes kněze a katolických obřadů ani uotivé pochová
vání svých milých, kteří jeouce před smrti Bohem
amíření a před smrtí poslední útéchou katolicke

aeopatřeni, zedovedemopředstav ti- Vědyťichaďasai
přeje, aby jemupos lóško knězem pošehnáno avysvěceno bylo. Abysvé fráze „vyšperkoval“ a moud

rých poučil,vvynů si do Pohřvoní Dook Tas jestpřítomen bohatému pohřbu j stařenky.
tamního řídícího učitele te sborem domácím ní
líbí, ale církevní obřady raší jeho mysl. Věřímerádi,
Že p. pisatel nerozamí církevsím obřadům, neboť čeho
dobře neznáme, ani nás majímati nemůže;

;proto jemuradíme,abysi v „Oltáři“ti výsnamkatolick
prápdi církovních. E skrývá Ne svéfariaejstsiP"Givilsím pohřbu můde se jíti třeba do y
jako o posvícení, můše tam pohřebníkapsla

a skočaou a obor pěvců zapěti veselou píseňati k rámu. Zrovna, jakona sustrálských ostro
vech! A co, kdyš chuďas umře? Na toho žádný me
pamatuje. Nenínoblesouve vsi, protonestojísa te,

t
8. o

nějehé
nobýtiPE

"io
správci, še obdržel od pohřbu za sobe a

peníze. Jest mu jich líto, ačkoliv příbuzní,
svou milou slevně pohřbíti, za ta slávu tobo

. 4 jestkněsduchem,kterýsenemusístarati
materielní postavení? Jest povinenposloužiti

vých okolností snad sdarma? Vidyť i mamíst
pena říditele = óko sbora čeká nějeká ta

odměna. Jestli pak příteli civilaích pohřbů Jste někdy
slyšel, aby někomu advokát sdarma posloužil? Nikdy
Jste účta takového neviděl? Odkrejte pame svou škra
bošku a hlásejte veřejně to Vaše noré ečení, ale věřte,
že poctiví katolíci se Vám sdaleka vyhnou.

ih
gT

Ku dacšnímu 126. čísln „Obnovy“
přiležony jsou —pokud zásoba stačí —
„Časové úvahy“ čísle 11. .

(Zasláno)
Drazí bratěii

Provádějíce výborové usnesení ze dae 32Ď.
Jedna t. r. slčlojeme s Vámi, že naše Ustřední
sdružení súčastníse korporativně katolického sjezdu
v Hradci Králové ve dnech 22.—24. srpna t. r.
Zveme Vás proto k bojné účasti při této katolické

| manifestaci, kteréž naše jednoty dodají zvláštního
lesku. Ježto donfáme, že ze všech 70 sdružených
Jednot dostaví se aspoň 1 zástupce, odhodlali
jsme se při té příležitostipořádati řádnou valnou
schůzi Ústřed sdružení ve smyslu $ 9. spol.
kových stanov s tímto pořadem: Dne 21. erpna
(soboťa): Slavnostní dirad. představení „Diblík“.

voje královéhradeckájednota v Klicperovědie
Dne 22. čle):Dopoledne. 1. O

A bod. Služby bránu sv. Ducha.2. V
hod. valná bromada Ústřední Jedp. Tov. ve velkém
sále „Adalbertina“. (Zprávy funkciomářůa volby.)
8. Po akopčeně hromadě rozhovor „O spolkové
organisaci“. Pp. rečníci ohlaste podepsanéma je
dnateli sváthomata 8dní předojezdem.Řeč ne
smí trvati déle 10 minut. 4. O 12 hod. společný
oběd. 5, Po obědě porada ů. Odpoledne:
1. Průvod k Adalbertinu. 2. Návětěva schůzí dle
programo sjezdového. 5. Přátelský večírek v mí
staosti tovaryřů jednoty hradecké. í

Bratří! Dostavte se četně s prapory a od
znaky. Přiložený dotazaík zašlete do 15. srpna t.

j r. O legitimace ku sjezdu přihlaste se u přípravného komitétu. Na shledanou r Hradci vě!
Zdař Báb!
Předsednictvo Ústředního sdružení katol. jei
dlecése kralohradecké dne 26. července 1897.

Fr. Boyl, Dr. V. Bath, m. p.
t. č jednatel. diec. předseda.

we-Zdarma m
Pobvěsásobastačí oddrácti Im č 1. „Úasových

Brošura tato obsahujepastýřskýlist, jedna
jel o nastávajícím katolickém sjezdu. Na porto
většíobjednávkyračte přiloditě20 ky. mámu.

Administrace „Časovýchúvah“
o Hradci Králocé.

(Zasláno.

PanJosef Krejčík
uměleckýsávodsochařskýs řozbářský

v Praze.'

Račte přijmouti dík za leekavé zhotovení a
věasnédodánísochy Panny Marie Lonrdaké.
Rovněž děkuji za krásné obnovení sochy sv.
Jana Nepom. Posílaje ji obával jsem se, že
věbec nebade jiš možno ji opravití, poněvadž byla
velice sešlá. Proto tím více děkujs za laskavon
ochotu s jakou Jsto obnovení provedl. Posílaje
umlavený obnos poštovní poukáskou sůstávám v
náležité úctě oddaný

P. Fr. Maňoušok, farář.
Budkov (Morava), dae 8. června 1896.

Od medic. auterit vřele odporačené řecké víse

sájicíprvéhořádulevrodapkhne :1ch sl. 1-50půl láh.60 kr., v demijoau 1 litr zl. 166 dodává
M. F. SEIDEL v Praze, Vodičkovavl. 30. (Hlavní
sklad pronaše země

éž drabý druh, méně aladky: Achaler 900.
za stejné ceny.

člotý kobak v demijonu 1 litr sl. 3. —
Nejvyššívyznamenání slatá medailona „me

sinár.“ lóékáraické výstavě 1006. — Zásylky
drahou | poštou. (108)

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 81. července1897. 1 hi.

sl 496 al 4-97.oressi V005až 330, prosozi 0.—
000, vikve al. 0— až 0—, brách sl. 0.— aš 000.
Šoškasl. 16.50až ——, jáhly si. 9.— aš —0-—,krep zL.
8-<—aš 21-—, bramberé si 190 až 2830

V Králové Dvoře a. L. danoSl. čerrence 1897
pšenice ©— — —, žito 6— ©—, ječmen 0— 0—,
oves 3-70 3-40, hrách 9.— 8-—, dočta 15300 1100,
vibov 17-206-70, jáhly 166) 6-—, kroapy 13. —8.—1
brambory 8-20 2-90,vejes (bopa) 1-50 1-40, máslo 1:04,
1.00, tvaroh 00 13, maso hovězí 64 kr., maso telecí
86 hr., masovepřové 72 kr., mase skopové60 sono
8-00 340, sláma 2-00 1-90.

Kapitolaprosvátečnístřelce.
te Moni (el. Prak omg rohau! „Jkrč.jeházístřelec“. Ýzajíc. „Tohosenetřeba
bát To je říšský poslanec Welf tem kdyš vystřelí,
není daleko tak mobespečný jakto tem, který svým
voličům sype pítek do očí,

Ten mopravý. A (me honě): „Nu pame starý,
zastřelil jste jiš moc? B: I celý den nepřišlo mi nic

marána, tu naranuzastaví asi 80 kroků e mnoa
dva zajíci. Tu jsem opravda nevěděl, na kteréhomí
řit“ A: „Na, a kteréhojste konečněstřelil“ B: „Inu
ma tobo nepravého.“

Šťastný lovec. „Ženo,tu ti nesu zajíčka, jehož
jeem dnes sastřelil! Opatři ještě to ostatní a připrav

hostina pro naší Spolenost A Alvěela starýepolepšitelný. Slečna A: „Slyčela'sjiš, že
P použ toho člověka. Lhal ne

myslivec včera somřel? Škoda"překonatelně |“

Zuamenitý lov. „Naše tak vesel? Kde jdbyl?“ — „Na honul“ — „Přinesl's zajíce?“ — „Ne,
opici 1“

Něce s přirodopisa. Měšťák : Krásné to zví
ře, tskový paroháč! Jakého stáři asi dosáhnou takoví
jeleni? Myslivec: Jo, to přijde na to, kdy je se
střelí.

Různé účinky. Po ká-li myslivec ráno starou
babu, myslí, že nemůše nic zastřelit. Arš.k, potké li
mladý střelec v lose ráno heské děrče, ta je hned
trefa.

Zbožné přání. Jistý mladý myslivecký mláde
mec, který nemůže dlouho povýšiti, majepříliš mnoho

předohůdeů. má ve zvyku, kdykoli slyší bodiny, říati tato slova: „Bijte, hodiny, bijte, každou hodinu
jednoho fořta zabijte!

Ze zkušenosti. Starý mládenec: „Ceotom
soudíš, příteli, že šenatí muži áijí déleneš svobodní?“

snatý přítel: „Hm, movím,ale v kašlém pří
"60 nam to zdá býti delším.“
Jiskry. Ženské srdce je jako pár usmek: má

cenu jen tehdy, když je teplé, studené nestojí sa mic.
Jiskry. Co 0 na osvětěmyslivci? —Lhaní. Čístiamerozaměti,znamenáloviti,azvěřne

viděti. .
Manželevo rozjímání: Moje fena jest jako

kniha: „předmluvu“ musí mít a „doslov“ také.
Špatný herec je jako velká voda: vystoupí,

plave a padá..
Sleve upřímné. Na ardce sí bez rosdílu vši

ckni ruce vlošme a volaní po svornosti valné poros
množme! Přestaňme se hněvat, bratři, pojďme k cíli
svorná, mechme výmlav, že nás dkrtí naše vlastní
dkorně! Přestaňme se nenávidět, ustaňme si láti —
aj, všaksenámlepší časypakzasbrzovrátí! Pa
matujme, že jeme přece dítky jedné matky, a odstraň
me svornou prací hádky zlé i smatky! Tak zavřeme

řátelům huby utrhačné, a otázka česká zase Vídní
začne|
Linýrovaný. Já ušmámfenu jako tužku.Ona

píše, a sice mné po zádech.

Jyxočeskývlasteneckýzávod.
Založeno r. 1870.

Správná a rychlá obalnka.
ORP“Levné ceny. "i

Cement a sádru, cementové vápno mleté, vápno
stavební, vápno vodní kusové, obnivsdornou hlínu a cihly,
trabky záchodové a k vodovodům, komínové klobouky,
žlaby a vylévadls vesměs s kameniny, pískovcová ko

ryta, plotničky a koly. dříví stavební, kulatéi obraněnné,fošny, prkna, latě, dindel,krajiny, tesy, žerdě a tyčky,
potřeby a dříví kolářské, dříví a ublí k va. lepenku
ma střechy, dehet, asíhit břidlici moravskou, rýnskou 8
anglickou, železné, válcové nosníky, drát železný, ocelový,

Hejný výběr.

lezo, ocel a plechy pro kováře, zámečníky a trojníkykované, válcové a údobné, železná kamna a sporokrby,
eklo tabolové a zreadla, sklo duté obyčejné, lité aleštáné,
skleněné výrobky ozdobné, obrasy, Jištné a rámy, výrobky
řezbářské. lampy a svítilny a jich součástě, porculánové
nádobí v nejrůznějším výbéru, kuchyňskénádobí plechové
a železné, kuchyňské nástroje, olej řepkový, dřevěný,
lněný, olej olivový stolní, olej kostní, olej strojový, olej
terpentýnový, fermežo a laky, barvy suché i v oleji třené,

etrolej obzvlášť v é jakosti, mazadla na vozy, mýdlo

fídrové lojádrové, mýdlovou kaši, svíčky, oves, s0uék domovním telegrafům a telefonům, nejrosmaní
tájší nástroje a pomůcky pro domácnost a rozličná ře

meta ve velkém a hojném výběru, a je dobré jakostima skladě má a velmi levně všady dodává

J. K. Sedláček,
v Kostelci n. Orl.,

obchod se stavivem, stavebními potřebami, s palivem, se
železem a zbožímskleněným, porculánovým a ozdobným,
kuchyňským náčiním, nástroji a potřebami pro domácnost,

řemeslníky, rozličné závody a hospodáře.

Výves plodin a dříví. Voreplavba.
Podalikatelství staveb. 148

Závod sklenářský a pokrývačský.



JAN HORÁK py- Zlalé a stříbrnéLlenolym

soukeník VÁCLAV 0.ŠoLCV BYOKNOVĚN K
nabízínadobupodzimní. o o áhadné:

vEradel Králové
(sv.-Jánskénáměstíčísle 77.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně záso
bený sklad klenotů, zlatých, stříbrných a

pravýchčeských granátových šperků, stříbrnéstohí náčin nového a čínského stříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a stří
brné hodinky I. jakosti; dále pendlové hodi
ny s budíky různých druhů se zárukou 1—|
3 roků za ceny levnější než všude jimde.

čistě vlněné látky
PNP“vlastnívýroby. "M

Račlešučinitijenmelouobjednávůune.
skoušku!

Vzorkyna požádání zašlu fraako. —

Děluje Šem svým milým nobdteojnýmpro
aby m „Pýkazníkýmza vzáenoupíše, pro Volker zbožíje úřednězkouitno 1 zaešene.mi i dále důvěru v i a sli

buj. vždy vzornou,poctivouobsluhu. (16) — Objednávkya Sávy mají . zhotovují,

Vše za levné ceny. (+8)
Stará skvosty nokupají a vyměňují.

RORNA
KAREL HERINK

v Prase, alá Karlova ul. č. 147-1.
doporačaje sa ceny tovársí:

deky bedrábné, atlasové, deky peřímPlněné,deky vlněné,atlasová, deky rosgenové,
kretonovénejnovějších vzorůOoročiraných.

KÁPY co povlakyod jednoduchéhoaž doemnějšíhoprovedení; aaloe: baď
vyšívásím neb krajkouzdobeny. 186.7

a letní eídlo

Bělohrad

JBARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197,

dk,doporučejese T-T. kněžstva a patro- JEnátaím úřadům

E pozlacováníoltářů,nndtt ]
a veškerých potřeb kostelních.

2 Mimoopřijímáavkusněprovede m Jen za 2 O
korespondenční lístek a obdržíte 10malby ohrámů. zdarma a franko, | Továrnískladobuvi|

Vzorky pžedloží se na požádání. nejnovějšícenníkrmy firmyAL.J. Nejedlý v Kuklenáchnacházíse

Veškerézakásky vyřisojíse vkusnětr- A F KLAU | vHradci Králové |
vale4 lo k továrnanarazítkaa Pokoka . « pana A. Dvořáka

v Uberol. DĚ vdomě č. 164nanáměstí,vedlec.k. soudu
hle Jse dostati řádné apolidně pracovamouobav z nejopšího materiale, od nejjednoduč

šíhoaš do nejjemnějšíhoa a
provedení.Výhodná koupě

M“ prokaždého."l
Veškerá obuv zhotovona jest s kůže ry- [Č

robenéve vlastní jsíkošelušněa
material ručiti. 199

Sensačnívě vynález
e k. výhradné privilegium

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patemtovaných z dobré kůše

PP azsn nee dagrdn pístu
bolestných, oznobenin a veškeré potřeby

a kuříchok ku fotografování.
zcela osvobozuje. Pro jakož i návod a odobní odporuču

hra Emíry elacma 6franko. 51 poročuje

Josef Hanzlik, Tomáš Loukota,
Vídeň XVII, Wels8ga88e A. prvnítovárnaergr. přístrojův Čechách

4 raložena r. 1874..
v PRAZE Fordinneadova třída 47.

Ludvik Nejedlý,

JAN UHER
V HRADOL KRÁLOVÉ“

na náměstí (24)
dodává každé množství neslčů
(travera) ihned ze skladu, který se
nalézá na PražskémPře lměstí, dále
nabízí ze svého skladu na náměstí —
č. 18) klešťové železo, drátěaky,
veškeré kovánía nástroje, barvy;
fermeže, karbolím, cement, ku
ehyňské nádobí atd. Vše v dobré

jakosti a v cenách nejlevnějších.

Závodtruhlářský, čalounickýadekorativní
: 9 jší dekorační malíř

a o 

M hal í M V : vwNovém Bydžově
IC d aycrá NN dřívevRradelKrálové——

: odpodračaje svůj atelier k provedení všech de

= V PRAZE, © í koretirh
764 Štěpánskáuliceč.87,protidvornímupivovaru,Rs- - © m alef. fio sfelů

doporukujesvůj bojně zásabový : při trvanlivé malířakétechnice.skladnábytku Po ae
y je uměleckéhospracování,restaurujistaré maby

jjednod Dejeleganině nástěnné, jakoš i olejomalby na plátně a ma

“ od ne ušího až do jšího provedení. luji obrazynové. (©)
Vlastní výroba. Závod naložen r. 1840. Návrhy ve slohu stavby kostelasč na

požádáníochotněvypracujíarozpočtypředloší.



DA A“

Dia čalounická
aa

Uehodn tkah,
arpVave"aretave"a

jv doměp.Urnera,hostinského|
nejnovější soustavy, práce solidní, : nůprotí *

v N: áchodě.. | jn cenylevnédoporučuje 3 kathedrálchrámuPáněsv.Ducha kč a odporučuje ne ý

Tatonazákladěustanovenícímřakéhone- Čeněk Buben, | Ak provedenívšechpracíčalosnickýchze £
Msemíve dneST. června 1850 aator. obchod. k Pohovky, křoela,

ků Škola jest ústavem poskytajícímodbornéhovadě- kočárník 3 jmena jako jsou: vky, potahy ©) lání vo vědách obchodníchtém p. studujícím, v Hradci Králové. 3 nábytku, pohovkové garnitary dle
kteří chtí státi se administrativnímiúředníky k) sbírky vzorů nejlepších látek.

Í závodechobchodníchneboprůmyslových. Vysnamenánnavýstavách:VJaroměřistří- Ň Zakásl ch tá
Do ústavu p se absoloventiIII. tř. brmou, v on zv Praze státaí 3 nový i správky ve

, reálky Bobodi ly moštanské, jakož 1 bronzovoumedalií,v Hradci Královénejvyšší 3 škeré do oboru toho upadající vyřisaje vE kteří káší spůsobřlcet, | vyzmamenáníesta diplom prárem roées ) úctě podepsaný 00 "nejrkneněji, nejsolid

ab u nj pk NE n Mi- o a koranos. 3 něji a při cenách velmi levných.
metádní poslac. vněž p 1

ejo přízeňp.t. velecténéhoobecenstvaprosí
kešá06vl 18de BL- en0s94a a — 3 (95)| v hlubokéúctěoddaný

JDzášít r.

Bl správochotněpědá— 11ě Aeřnánkový finět. |* j JOSEF FLEGL,čalonník.

Ředitelství obchodní úkoly v Méshodě. JA| „r, box štopeki dobřesušený, kupuje vka- a I VEURYLYL83ždém množství za ceny nejvyšší (112) !lékárnaKarlaHubáčka| pry
= Oltáře © „v HradciKrálové. i i RudolfaDvořáčka |

IL vydání VND-Český akřesťanskýZávod.-JN Vč)| Mstaré lékárna u svaté Anny v Plsku
tisk ukončen bude ve drou nedělích. Expedice v Čechách

Hojně zásobený skladpočíti bude moci ku koaci erpna. Objednávkyjiš rozesílá na veškeré stanice frankoa pravoum
vlněných látek. : sm jj

TATLÁTnyní přijímá a dle postupu vyřídí

ž
SamanokýAer oĎěoních | MALOTOUOTA

Německý »Altar«

všeho druha, vlastní výrobya solidní z lesů jihočeského Pošumaví

možbo expedovati ihned. Ceny českého vydání |,
na drobso a velko v poloplátně29 —32, vplátně |

jakosti nabísí |;

za ceny nejlevnější a Gkilovouláhevza 3zl 00 kr.
E | Brasinysonkrem sarařené Okl. ooadek 3sl, zásilkou.

84—37 kr. Německého (o 3 archy větěť) 83—30,
37—40, kr.

"Jindřich Hon, ; l —ih Račte sobě adrosu za tovati. — Za ne
vyrábitel viněného zboží vo Výškově Ň jemnějšía pravou jakostae rnčí. ae Př |

(Morava). 135"ji ť članým, etherickými oleji připravovaným$

. i č nabízeným szboším se e.
Vzorky zdarma a franko. p OTDĚDablsený rar he

EETETIK | — |
UměleckýTržnice nábytku ,

společenstvatruhlářův Praze zavod

ST71IUCTTÁCTÁSTIÁCTTÁT

--——

nba

PO7124TTATÁTlatinné lázně
v Bohdáněí u Parénbie,

sřízené přesně dle amerického způsobu,
opetřená rašelinoe při níž obsah kyseliny

mravenčí ned jíné slatiny vyniká, odporučují se
k hojné návštěvě. Řádné lékařské ošetření Po
loba uprostřed lesů nejpříhodnější voda želesitá
výtečná, klimatické poměry velice stálé, pobyt
levný a příjemný. Kuchyň výtečná,

Prospekty a veškerá vysvětlení cchotně odělí

JED-Českýakřesťanskýzávod."M

doporučaject. P.T. obecenstvu,vid. duchovenstvu m a1 bu

— své hojně zásobené závody na skle

řimnílit no dne inyh libovolnýchvzorůpo20kr. a moderního nábytku z ů I
jvní při nejlepšíma levnémposloužení. Brno.

Pivní láhve Cenaikyfrankoa zdarma. Odborný závod
výbav é pro malbu okem

jakoži ostatnískleněné a Úplod 7 pro K hojném výběru, : Shrámovýchporcellánové nádobí pro bo- : t Pp

stince a domácnostvobrov. Přík E Nový Daně. F E raha, da cenamivyznam.
ském výběru za ceny tovární nabízí | 25 a Ovocný nktlkn IL č. 25nové. Respočty,náčrikyatd.

K V. Skuherský, Nejvyššíčestnoucenoustříbrnoumedailiíc. k. mini- jk né mavýroba a sklad nábytku v Hradol Kralové. sterstva obchodupoctěna. 142 obéorn .

=- 0000000090000000020:000++-jj [m 000=730
JAN STOUPA

w PRAZE, Václavské náměstí čís. 32.,

+
Prašské elektrotechnická komanditní společnost

JANDOUREK A SPOL.
elektrotechnická továrna

Praha-Bubny, Rudolfova třída 259
doporučuje služeb svých

o"

hadí

oporakun on an tn vbee,(3)| Koberogsmí mast
sj amelydynamotckéavelkéanály Záclony 47t3E3tzszstezstaví a sařizoje 'olony muselinové, tylové, záclony jednodílné (story).

ústřednístaniceolektrickéku oovětlováníměstavel
kezávodůamávšechnypotřebypro zašizoní olébtrlckénaokladě.

na stoiy, vlněné neb plyšové pokrýcky ne

k Jáška, přikrývky flanelové, valchovené i zo
(0 rýv y srsti velbloudí,přikrývkycestovní, plaidy,tu

papy, haveloby, deštníky pro pány, eleg. doětmítydámskéa 38
Úrtná doporučení a pochvalnáusnání, sulášid: Na Národopisné,

Mavěčrakeslov.r. 1995siřidrnámedodleobch . Prehšaké (E

za 9 Z n aemání8směinatalaciuleiriekíhoovvěštní

©20000000000000000000000000000

909990000poosooaposososo
Úplné illustrované cenníky zdarma s franko.

OC- JO00-—.JOO000000900000000000000000000

i
i



«
: M4 „ — .. *.

+ A
ň Č

$ Jromí společný sklaĎ vína českých hostinských Břase .
x zapsanéspolečenstvo S udenímobmezženým,- V n

dovolaje si veledůstojné duchovenstvo upogorniti bohatě závobený olkaých tuzbmalkých českých+ Ahorakých,dalamstakých,tyvolakých,těšíbosenských,kornevovukýchatelejšké "0 a mých, pok k
X me-Jedině zaručené přírodní víno: i" K
A Dále chová kladé aná vína cizozemaká frasco
+ portugalská,rovnět Inojjomužjšífanoousskýkoňak, slivovice,jamajskýram,batarckýonak a pod“ Prýcapiků,modlnální oáoělekí*i :
p?| Transitnísklepy. Král.Vinohrady,Manesovaulicoč.O7,037,OSB. Genníknapožádánífraaka +
OOOOOOOOGODODOGOGOGOGOOODOOOODOGOGOOGOOOOODOGOOOGOOGONK

AKK OOKOpá:KOD EZB 2= : 7 čz NY ji

vdm tímlo zdvořile veškerému P. T. obecenstou 

Hradce Králové a Ššíváhookolí povinný mejsr
dečnější dík sa vsácnou příseň po celý čas
méhopůsobení v lak hojnémíře miprokatovenou

. Gprosím by tato aké mému másíuýcíisacho
vána byla. 139

Václav Javůrek,

druhéna obleky,svrahafky,
jen zaručené jakosti a v
sérných osnéchse za požádáníknohlédnutítuako
sedl. u.

První český ansíl. závod

Ed. Doskočila

Pobažské pane ©k- pány na obleky " ber
Do Hradce Král.a okolí! | y čáená tnlmudníbo| 65 se ne »

| fe ošířce188ola.metrL f ne topemí hnědým uhlím
Vydávajese ne108čas, 38 příčinouporu- IO |" Voorektétolátkyjedeš| A vyrábí (« 6

Šenéhozdraví, provozování šťvnosti hostinské, vsdá- | i bobatý výběr moderních továrna na stroje a slévárna železa

BO- VLASY “UA
Sbrypadní A Jay, se úpluěodetaaí neeověděvaějším

LAAAA

sbeXŽZvJeU,zyZe""=*.-|py=

h3:“Ů.úMn. RD.©4 DLECŇDaPhVA= 05=mB.Z:Ale
“..e" n= AMp.

4AU3 M4 .

Choca prostředkamté
hostinskýv Hradci Králové. v b a Dlamantinem.

x oťlokřestní listy Cenacoléláhve 2 koruny,", live 1Kor.

zlá nutno anejati,též v pedtovníchjsou me okladév biskupské Generál

HB EDA SETECH P k čs dakárné40kusůkniha| foletvomají BáradonékaanelářePoktor-Closro“
TTYÝTTYC VLTTTT TY TTTYTYTYYTTYTY K mkr. 00 Praha IL. 1888

Bukodiiná tkalkorna Inóného « bariněného sboší

Grmy:

Otokar Hurdálek, Červ. Kostelec,
devoluje si doporučití své při obsluze správné
v cenách levných. Zejména doroluj "8l upozoraiti na pravá
domácí plátna, kansfasy přezné, sýpkoviny a Iněné grádle,

Výbavy pro nevěsty ve velkém výběru.
Závod jest ryže český.

Cenník a vzorky zdarma a franko.
MID"Alotnku čkolném radám k leskavémupovším
nutí: Dodávám pro Školní budovy do oken Inčný grádi na
záclony, po straméchs červen neb modrými pruhy. Za

objednávk korporativně neb i privátnéudělené, zasílámga
k novému rotu na ošacení školních dí

tek, zbytky různého druhů zboží obecnímu úřadu, neb
oprávcí školy — zdarma. 143

Za zbcží se ručí, nehodící se vezme se zpět.

KDOK OKDOKOKOKOKOKOKO
— —— ——

ANT. DRAHOZAL
pozlacovač v Humpolci

dovoluje si doporučiti

své práce vid. duchovenstvu, sl. patromátním
úřadům a ct. obecenstvu jak

ku zařízování mových | obnove
vání starých oltářů,kazatolea,

soch,křížůatd. vše vnejlepšímprovedeníza ceny mírmé.
aw Víceropochvalnýchvysvědčeníporace. 

SXřomosvody
sssárukousolidníhoodbornéhoprovedené
nejlevnějiokrimje,staréhromosvodyopra

vuje a vyskouší <- 98

A RAINBERGA,
první bone. sávod pro stavbu Aromoovodů

V PARDUBICÍCH.

——(o
(k|

(m E mm T mm < m
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SLSK

© Díkůčinění. 9
"TO" BYT

odepsanýbylsasvouod mladostiašdotétodobyčinnost,ačjemco povinnostkásalakonal,tolikráta
to skvěleodměněn,še se obává, še pro něhona věčnostinebude jiš dádnéodplaty.

Uchýlilse protopři blášíchse čtyřicáté ročnicísvéhokněšství,abybes lidskéhopovšimnutímí
nula,doúkrytunahoru MatkyBošsblížeKrálík,kdešvzátiší PánuBohusa minulostdíkyosdávala

pro budoucnostprosby o novémilosti přednášel.

Že však vsdor tomu novými sase vsácnými dary byl překvapen a upřímnými grafulacemi sasy
pán, prosí témlo o příjetá povinných nejvroucnějších díků sa všecku tu scela mezasloušenou dobrotivost a
náklonnost Jeho Biskupskow Milost našeho mejdůstojnějšího Vrchního Pastýře Edvarda Jama Nepomuckého,
vysoce důstojné pámy Lollegy v kathedrální kapitule, veškery své milované někdejší v bisk. semináři kněd
skémchovance i všechnyové šlecheinédobrodince, přísnivce a přátele vůbec.

DobrotivýOtče nebeskýčíniš mne hodnýmlásky jejich a oblašvjš jeláskousvou !

Spanilomyslní dárcové předmětůbohoslušebnýchsouhlasí dojista, abych je samechal:chrámu Páné
kathedrálnímu,v němějamebyli téméřnaskraobdrželisvatásvěcení.

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 4. srpna 1897.

P
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Dr. Alois Frýdek,
kapišulníděkan a biskupskýgenorální vikář.
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Mejitl «a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor František Tas — Tiskem bisk. tisk. v Hradci Králové



- dekou voduv Hradce)pione?
„ Pan professorEmanuel Milbauer uve

řejnil v letošní výroční správě c. k. vyšší realné
školy v Hradci Králové vysoce zajímavý článek
PO vodě pošitkové, o chemickém zkou
šenívodvůbeca vodkrálovéhradeckých
zvláště :

Článek tento bude zajímeti nejen obyva
telstvo Hradecké, ale i široké kruhy našich čte
nářů, htsré v Hradci se někdy zdriovaly. Podí
vajíce jeho stročný obsah, upozorňujeme tím
zvláště odborně vzdělané kruby na článek samý.

Voda důležitou jest částí těla | lidského.
Manožstvímsvým předčí všeliké oststní součásti
těla lidského; všdyť dobře 60 procent čili skorem
dvě třetiny veškeré váby jeho připadají na sou
části vodní v těle našem. ..

Má pak voda v těle lidském úkol přerůzný.
Jako ochřadne rostlina, nedosttvá-li se jí potřebné
vody, vyscbnutímli ustenou výkony její životní;
podobně i, nedostávé-li se ústrojům životním po
třebné vody, ustenou všecky fysiologické úkony
těla lidského, ustanou i všeliké s tím souvislé
výkony fysikálné i chemické.. Hlavním, předním
rozpustidlem jest právě voda. Ale nejen že roz
pouští tuhé součástipokrmův našich, vodai v krvi,
míze, žluči a j. stávách těla našebo napomáhá
pohybu jich a tudíž i assimilovaným součástem
potravy nsší v místa te, kdež výměna součástí
upotřebované neb porušené nastati má, jakož
tetáž voda tyto upotřebované neb porušené části
uvádí team, kdež by buď přímo neb po vhodném
vyměšení z krve a takto i z těla vystoupiti mohly:
tak s plic, z kůže s ledvin. .

Avšsk nejen tomuto důležitému úkolu v těle
lidském voda slouží; jí připadá i jiná očméně
důležitá úloha, totiž že udršovati a vyrovnávati
nepomáhá stejnoměrnou za žití průměrnou te
pletu těle našeho, totiž 38“

Die toho po celý život svůj tělo naše vy
měsuje vodu ať v té neb oné způsobě a proto
i, nemají-li porušeny byt pterormanité výkony
těla našeho, třeba jest, by náležitě nabražována
byla tato voda tělem vyloučená, třeba jest ukájeti,
ubasiti žízeň, "jakmile tato se dostaví, totiž kdy
vedy nedostává se krvi a oststnímu pletivu, což
právě nepříjemným pocitem žízně v těle 36 ohla

- duje. A pocit ten, stupňuje-lř se, trapnýmse stává,
ano smrt žízní dostavuje se mnohem dříve, nešli
neukájeným hladem; žízeň konečnědo nesnesitelna
stopňovená utlumuje | zcela pocit hladu, že ží.
znivý více s to není tolik suché potravy přijati,
mnobo-li ku své výživě by potřeboval.

Člověk normální musí ve formě jakékoli
požíti 2.200 až 3.500 gramů vody, má-li tělo jeho
zdrávo býti, neboť denně vyměšuje a vydychuje
až 2.960 g. vody.

Z tobo zřejmo jest, že tělo naše, má-li ve
adraví zachováno býti, nevyžaduje pouze potravin
ústrojných, leč i vody a to u množství neoby
čejně velkém; voda v příčině maožství nejdůleži
tějším naším pokrmem jest, I jest tudíž povinností
člověka, by ve směru udaném postaral se nejen
o náležité mmožství vody potřebné ku žití sle i o
pitnou vodu dobrou a zdravou.

Nejlepší vody jsou ty, jež srážkami vodních
pec z ovzduší do zemé vnikly a tuto v krajině
neporušené, tak horské, prosáknuvše vrstvou prsti,
shromažďují se na spodině buď prahorní neb jinak
nesnadno porušitelné. Vody takové jímají pouze
několik stotisícin látek rozpustitelných a to hlavně
ubličitanu vápenatého a soli obecné. Liší pak
se vody tyto od vody dešťové, prosté skorem

všelikých součástí pevných tím, že též proy jsouvšeliké kyseliny dusičné, jakož i čpavku, jichž ve
vodě dešťové byť i přeskrovně, přece do desíti
milliooin ano millionin nalézáme,

Více látek pevných, tuto však rozpuštěných
a po odpaření jako výparek zbývajících s to hlavně
těchže solí nalézáme ve vodách, jež prosakovaly

- ne dlouho útvarem nevápenatým; čím déle všek
vody prostupují, tím více výparku po nich se
jeví, tudíž i, čím nedokonaleji se vody zemí pro
cezují. Vody takové přirozeně čisté jímají oby
čejně ve 100.000 Částech (čili 0.1 litru) 50 —60
rozpuštěných, jinak tuhých částí a to 15—30
částí kysličníku vápenatého a hořečnatého, 2—3
části chloro, 8—+:0 kysličníku sírového, jakoš
i skrovně, asi stomillioniou amoniaku, neobsahují
však nikdy ani sebe skrovnější stopy kyslíčoíku
dusíkového (nitritu). Mooho-Ji látek ústrojných
takovéto přirozeně čisté vody jímají, nelze přímo
stenoviti; pouze 8 tobo, mnobo-li roztoku nad
mangansnu draselnatého určité síly č. litru spotře
buje se ku okyskčení oněch látek ústrojných,
soudí se povšechně po množství látek těchto.
Udané vody přirozeně čisté nevyžadují obyčejně

ganu toho. 
Vody, které v zemi protékaly vrstvami vá

penatými, opukovými, sádrovými, solnými neb
úhelnými, obsshyjí též více kysličníku vápenatého
sbo i hořečnatého jekožto sírany; za to jímá

ovají obyčejně mnobem méně ostatních součástí
udaných onde v přirozeně čistých vodách.

Ve vodách přirozeně čistých nalézáme vedle
udených látek ještě kysiík a dusík s kysličníkem
ubličitým, sirany, chloridy a dusičnany emmonaté,
draselnaté a sodnsté, ubličitany vápenaté, hře
čnate a železité, ték i kysličník křemičitý, jak
rozpustné části prati. .

Vody z různých útvarů zemských různě
mnoho součástí obsabují. Avšak i voda z téhož
zřídla mívá v různých dobách různé složení.
Zvláště pak přechod zimy v teplé počasí roční
mocně působí v rozpouštění se látek pozemských
ve vodě. Přívaly ovzdušní mají rovněž vliv a též
teplota, která může umírniti neb přerušiti anohou
hnilobu látek.

Mocný pak účinek na bonitu vody mají
osady lidské, založené na půdě, v níž vody ty se
sbírají neb již protékají. V místech těch přemaohé
sbytky i rostlinné i živočišné do vod těch vnikají,
tak všeliké výměty, odpadky potravinné, odpadky
průmyslové a j.

Znečišťování vody napomáhají též všeliké
mikroorganismy jek na povrchu zemském tak i
ze svrchních vrstvách zemských, o čemž mluví
mikroskopické a bakterologické zkoumání vod.

Walter a Gůrtner soudí, že v dobrých a
pitných vodách a to ve 100.000 částech jich:

1. výparku zbyti nemá více než 50 částí čili
z 0*1 litru vody 50 mg,;

a. v tomto výparku nemá býti více nek
18 -20 mg. žíravých zemin (kysličníku vápena
tého a hořečnatého); .

3. chloru nemá býti více než 2—3 mg,
tudíž kuchyňské soli 33—a mg;

4. kyseliny sírové (počítáno na SO,) ani
8—10 mg.; :

5. kyseliny dusičné (počítáno na N,O,) ani
o'5—1'5 mg.;

6. že má voda prosta býti ammoniaku a
kyseliny dusíkové (počítatelné na N, 0,) neb še
smí jímati pouze stopy látek těch.

Pitné vody Královéhradocké.

v době novější sno v pravdě teprvé nejnovější
k novému životu se probouzí. Před r. 1766 přední
město na českém východě, kdež i v mohutných

15 tisíc lidí žilo, do roku 1789 v pevnost
s městem na kopci proměněno; předměstí
Mýtské úplně jest rozbořeno, z velké části i Praš
ské i Slezské a co z nich ponecháno bylo, pod
„reverse dáno jest. Oživl pak teprvér, 1893, kďy
prvně hradby klessti počaly.

Odtud pak Hradec náš čile a mužné ku
předu se béře, by opět stál mezi předními městy
ve vlasti naší. A tu mnobý a mnohdy přenákladný
problém blásí se po vyřízení svém|

Sem pak předem se řadí nezbytně nutná a
neodvratná potřeba opatřiti méstu 8 dostatek dobré
pilné vody, po čem se nese vřelá touha veškerého
obyvatelstva | Hredeckého, ač i opatřování vody
měkké a tu zvláště přečišťování vody Labské fil
trováním zdokonalení vyžaduje; dosavadní dvě
malé jímky usazovací (nikoli filtry !) tomu nikterak
nepostačují.

Vodárna má dva čerpací stroje, z nichž starší,
konající 24 obratů za minutu, dodává za bodinu
4685, tudiž denně 1r244 hektolitrů vody, stroj
psk nový, o 45 obratech za minutu, táhne 28
hodinu 108564, tudík za 24 hodin 26055-36 hl
vody, celkem tudíž okrouble denné 37300 hl.

Připadé pak na každého z 8000 obyvatel
Hradeckých v čer'enci a srpnu z maximélní spo
tfeby vody denní 1823 m. 0.228 m“ čili 228 litrů
v listopadu a v prosinci z minimalní spotřeby
vody deoní 1421 m" 0178 m* čili 178 I, prů
oěrně tudíž na osobu denně 203 litry. (Výpočty
ty směřují ku spotřebě vody říční filtrované r. 1894).

Mnohem neutěšenější ano přímo neutěsené
poměry máme v příčině pitné vody. Jen uvažmel

Celá úhraoná plocha vlastního návrší, na
némž na nánosu, místy i návozu, pod nímž jest
jíl měkký i tuhnoucí, někde i jádro opukové,
stojí Hradec Králové a tu plocha starého měšta,
jak bylo za Přemyslovců bradbumi obchnáno,
měří 16.6885 hektarů, s čehož na stavební parcely
9'2499 ba, 3:8472 na zahrady a 36056 ha na
náměstí a ulice připadá. Počítárne-li psk plochu,
na níž stojí celý Hradec pevnostní, jak býval 8
bastiony obemkout, měří tato celá plocha 31'7745
ha, z čehož připadé na stavební parcely (povšechně
s 80 proc. zastavené plochy a 20 proc. na dvorky !)
31 7112 ha, oa zahrady 88279 a na náměstí ulice
a cesty 76177 ha.

Na této pak ploše 31'7112 ha bydlí okrouhle
8000 lidí (r. 1859 bylo 5061) ve 297 domech
většinou o 2 poscbodích, dle čehož na jeden dům
připadá 28 (v Londýně 8, v Berlíně 32, v Paříži
35, ve Vídni 55) obyvatelů. V poťtu tom však
zabrnuti nejsou přespolní studující theologie,
gymnasia, realky, průmyslové-a obchodaí školy,
jichž zajisté do tisíce, ano v tomi počítání nejsou
četní úředníci a dělníci v Hradci sice zaměstnaní,
avšak v okolí bytující.

A tento počet Jobře devíti tisíc lidí odkázán
jest na jedinou veřejnou studnu na Velkém ná
městí, 5 studní soukromých, avšak přístupných a

umdjmne

3 studně úplně soukromé, kdež cizím vodu čer
pati se nedopouští. Zařaděny nejsou 'studny 3,
kdež čerpání vody policejně zakázáno jest; jedna
a nich jest v okresní nemocnici, kdež voda an
k domácí potřebě se nebodí. Jest tudíž g tisíc
lidi ve své potřebě pitné vody odkázáno na 6
studní, které dávají 27564: litrů vody, tedy na +
osobu denně3 litry. (Na mořskýchlodích připadt
na osobu denně 3—4 litry, tedy vícenežv Hradci,
v Praze připadá denné na osobu 40 litrů.)

I povšimočme si těchto studní, jich vody a
poměrů ostatních; účastnilť se problídky jich pi
satel toboto článku, kdy odborem zdravotním sl.
obce Hradce Král. zvolen byl za členoa kommisse,
již byl ku řádnému prohlédnutí studní a učinění
návrhu u véci té navrhl v měsíci květnu t. r.

I. Stuána na Volkém náměstí.

Prohlédnuta 17. května 1897 o půl 8. bod. odpol.)

Svrchní vroubení jest z pískovce v průměru

hloubky z cihel, ostatek z cihel a opuky místy
vydrolené, že aš sousední hlína se provaluje.
Studoa jest ražena včásti dolejší tuhnoucím jílem
a opukou do hloubky 18 m, že takto dno její
dosahuje pod bladinu řeky Lobe, odkud se také
studna plní vodou do výše 2:5 m, což doplňuje
se vsakující vodou svrchní s ze sousodaího ka
nálu, jak zřejmě dosvědčuje sršící voda sotva po
2 metrech pod povrchem na straně severní,
západní a východaí. Sem zajisté i proniká
voda ze sousední kašny, ondy „U Jiříka« zvané.
Splašková voda odtéká u výlevů do kanálu. Sto

janA výlev jsou železné, čerpadlo dřevéné a chatrn
Teplota vody 10*, vzduchu 1982% Vod:

byla čirá a Čistá, bez zvláštního zápachu i bez
svláštní chuti.

Po desíti dnech shledána na dně šedá tru

natých. Drobnohled žádnou zvláštnost nějakých
ústrojnin nejevil.

Ku porovnání jakosti jednotlivých pitných
vod Královéhradeckých připojena budiž o každé
vodě srovnavací tabulka kvantitativních rozborů,
jaké v různých dobách seznány byly. Předesílám
rozbor vod provedený posledně roku 1890 před
chůdcem mým, ovní felitelem panem Mikulášem
Hofmanem (označují Ř IH), pak rozbury ředitele
p. Josefa Jettmara, majitele chem.-bakt. lab>ratoře
v Hradci Králové (Ř. J.), dle zpráv jeho v bro
žuře »Pitné vody Královéhradecké“ a v Zeitschrift
fůr Nahrungsmittel-Untersuchung, Hygiene, načež
následují kontrolní skoušky konané pisatelem to
hoto článku společně s panem Mag. Pharm. K.
Sigmundem tuto (81M) o prázdninách r. 1896,

ak zkoušky pisatelovy z května t. r. o vodách
jímanýcha čerpadlaa konečnéz téte skoremvždy
doby o rodách přímo ze studny nabíraných (M).
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Peza. 2. st. (3 stupeň) zkouškou kolorime
trickou po W, označuje souhlasné zabarvení 20
cms vysokého sloupce zkušebné vody jedním cm,
Nesslerova zkoumadla se zabarvením, jež v 20cm
výsokém sloupci dest. vody vyvolává tolikéž skou



madla 2 cm" rostoku chloridu ammonatého 347
£ rozpuštěného v litru, áe takto 1 cm“ roztoku
toho 1 mg E, jímá; 50 cm" tohoto roztoku sal
miskového aředí se na litr, dle čehož 1 cm" zře
děného roztoku ku zkoušce kolorimetrické použí
tébo obsahuje o'05 mg ii,, tudíž 2. stupeň aa
barvení rovná se o'o5 X 2 = 01 mg .

Voda tato obsahuje org. látky a fermentační
produkty NI,, E,0, a H,O,, což zřejmě nasvěd
čoje tomu, že (Últrovala se voda ta vrstvami,
v Dichž zabnívají čelné ústrojné látky. K tomu,
jak kommissionelně zjištěnobylo, sprchuje do studny

- mnoho svrchní vody a prosakuje i vode z poblíz
kého kanálu. Malou odpomoc aspoň způsobilo by
zacementování vnějšího roubení a přeložení
kanálu v těchto místech.

I!.Stuánanahejtmanství.
(Prohlédauta 13. května 1897 o 3. hod. odpol.)

Roubení kamenné z kvádrů jest úplné dobré,
avšak příklop prkenný jest chatrný, čerpadlo pak
dřevěnéúplněchatrnéa shnilé,Studnavyhloubena
jest v tvrdém jílu.

„ Hlovbka celé studny 15'/ m, hloubka vody
4" m. Prameny vyrážejí ze spodu. Teplota vody
119, kdežto teplota vzduchu 159. Vodaani po ro
dnech nejevila nijeké sedliny. 

Voda te obsahuje též mnoho fermentačních
produktů, což zvláště nápadno jest při,;, jehož
poměrně mnobem méně nalezeno ve vodě přímo
nabrané; jestiť čerpadlo úplně prohnilé a tudíš
nezbytně nehraditi je novým.

HI. Voda zo semináře.
(Studne prohlédnuta 18. května 1897 o 4 hod. odp.)

Studoa nalezá se ve výklenku na dvoře.
Roubení studny jest nahoře z pískovce, dole
z opuky. Čerpadlo jest v dřevěném bednění shora
nekrytém. Pod trubici výroaní jest čerpadlo pro
hnilé. S čerpadlem tím ve spojení jest i stojan
před seminářem, Průměr studay 170 cm. Hloubka
celé studny 1048, bloubka vody 185 m. Voda
jest úplné čistá, průhledná, bez příchuti a bez
zápachu. Po 10 dnech přeskrovná sedlina. Drobno
bled jeví skrovně řas.
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Voda tato velmi souhlasí s vodou z čerpadla
v sousedním hejtmanství. Nezbytné i tuto třeba
čerpadlo nehraditi novým a bednění přikrýti.

Z vod hradeckých jeví se vodou velmi do
brou vode ze studny p. lék. Hubáčka. Další stodny
jsou v kavalíru č. 35. a v Borromeu, voda z čer

„padla v domě č. 285 na Pražské silnici, voda se
studny v kavalíru č. 34 a v staré pekárné a voda
ze studny pod Kozinkou. Studní prvé třeba dle
rozboru znaleckého opravy a bedlivého vyčistění.
Voda v kavalíru č. 35. jest jen poměrně dobrá a
bude snad pro občanstvo zavřena. Voda v kava
líru č. 34, v staré pekárně a na Pražské silnici-je
nepříjemná a studně pod Kozinkou musile býti
zavřene. Celkem má Králové Hradec studničné
vody málo a sbsolutač dobrou vodu nemá žád
nou a maoho chatrné a nehodící se. *

Povodně.
Ze všech otraz docházejí falostné nářky, že

rolník přijde o letošní svou skliseň, prot:že žita, pěe=
míce a ječmeny nemohouce v čms býti skliseny, sa

čaj na poli i. Nářky tyto vzrostly nymí ještě
- — Silné a dlouhotrvající deště ly v mao

bých krajinách průtrše mračen, které bublavé horské
potáčky proměnily v dravé bystřiny a toky, ješ skázu
a zátopu nesly v širé kraje. Nejvíce utrpěla živelními
pohromaminašekrásnávlast,zejménepak poříčíLabe,

py, Loučné, Chradimky, Doubravky a Jizery; neži ý jih a serer trpěl hroznou povodaí, i tam je
polní úroda zaplavena a zničena, stromy vyvráceny
stavení hospodářské poškozeny, sbořeny a odplaveny.
Nakupené klády a obrovské stromy lámaly dřevěné a
železné mosty jako tříštky, a kde se následkem jejich
nakopení voda vzedmula, tem neodolaly nárasům ani
nejpevnější kamenné stavby.

Lid přišel o přistřoší, namnoze o dobytek, ná
bytek a o ten nejnutnější šat; následkem lavení s

zničení obilí přišel o chléb vezdejší, následkemBškosení neb zničení továren přišel na dolší čas o prácí.
Lid volá následkem toho soufale o pomoc a podporu.

Obyvatelé měst a krajů, které tolik metrpěly, majínejlepší příležitost, aby dle možnosti podporovaly své

ozajany. Ovšem podpora soukromá bude nepatrná aodpomůže jen okamšité bídé, aby lid hlady nezahynal

De bvehi makašlivým nemocem v promočených svýchoby .
L'd dovolává se též pomoci okresu, země a státu

Aš dosud poskytovány podpory jen nepatrné a rolni
kům « pravidla odepsána jen menší nebo větší
čásť pozemkových daní.

Jame.přesvědčení, že pomoc taková tentekistačiti nebude, neboť v uplynalých právě dnech při
mnozí o veškerý svůj majetek. Jest v zájmu státu i
občanstva, aby lidem těmto dostalo se pomoci, aby
nepřišli na mošna žebráckou.

Podporu zasluhuje jmenovitě rolnictvo, které
nejvíce trpělo. Toto platí státu velikon čásť všech
nepřímých daní a daně pozsmkové, zemské a okresní
přirášky spočívají hlavně na bedrech jeho.

Stát má vůči rolnictva, které mimo to platí
hlavní daň z krve, také zvláštní povinnosti.

Kdyá r. 1876 po světové výstavě vídeňské stí
žen byl velikým úpadkem náš průmysl, jmenovité fe
lezátaký, přispěl ma stát bez dloubých okolků 80ti
milionovod půjčkou, která pak byla odepsána, tudíž
namnoze bohatým lidem darována: Pro českého rolníka
nesáhne stát tak hluboko do kassovních přebytků,
které obnášejí přes 300 milionů. Jest však věci po
slanů, aby stát sáhl tentokrát do svých pokladenco
nejhlouběji.

Poslanci arciť věecko nesmohou, a bude ns
jedaotlivcích i obcích, aby se postarali o rychlý s
páležitý odhad svých škod, aby pak podpory sprave
dlivě ee rozděliti mehly. Vzdělané osobnosti v obcích
by v této příčině mohly dobré věcí veliké asludby

rokásati. Nežani v této příčině neoddáváme se pří
išným jllasím, vddyť jen málo lidí má emysl pro

sájmy a blaho veřejné.

Avšak ani pomocstátní azemská neprospěla bylidu trvale, m všichni nepřičiní, aby následky
velkých dešťů a průtrží mračen dle možnosti se bu
doucně nesmírnili. Upravení horakých bystřin, upra
vení a prohloubení řečišť,provedení ochranných staveb
pobřežních může v této příčině maoho pomoci. O re
galaci mnohých řek na českém soverovýcbodé jedná
Bečasto již celý tacet let, ale pro odpor jednotlivců a
některých obcí nemůže věc ka předa. A přece, kdyby
si občané sečetli škody, které ma př. v posledních 30

letech utrpěl, poznali by, že by je provedení regulacía meliorací jejich pozemků nebylo stálo ami čtvrtivu
utrpěných škod.

Jest pravdou, šenaše občanstvo samosprávy vědy
využitkevati nedovede. Tu nezbývá, leč zříditi nucená
regulační družstva. Tak by 060nejen zvýšil výnos ro
gulovaných pozemků, ale pokud to v rakou lidských
jest, daly by se škody element.zmírniti neboi odčiniti.

v pátek v našem městě obrovské škody. Nejríce utr
pěle dolní předměstí, kde byly všecky továrny zato
peny, takže jica majitelé velké ztráty utrpí. Nejhůře
řádil dravý proud v domech a továrnách při Labi
lešících. Jeden domek byl mapolo zbořen. Smatný byl

hled na labské údolí, které byloproměněno ve velké,
ve jes-ro, v němš stromy, trámy, střechy, nábytek,

snopy a obilí v nejdivější směsi plovaly. Most ve
Staňkovicích a lávka v Téšnově jeou strženy a most
v Horním Dobrném jest velice Osen. Králové
Dvora dosáhla voda největší výšky o 5. holině ranní
a stála o 36 cm. výše, než při povodní dne 28. května,

Z Jareméře. V méstě našem stékají se
Labea Upa; obě řekybyly jiš ve čtvrtek silně rosvo
dněny, leč obyvatelstvo, nebyvší zavčas nikým na ne
bezpečí upozrněno, klidně se oddalo spánku. V pátek
ráno však zatopilo Labe všecka míže položená místa
a zahrady. Nejhůře utrpělo sátopou Pražské Před
městí a domypodle Upy. Hlavní silnice k nádraží
vedoací i aličky mezi řekou e šelesničním náspem
byly zatopeny, voda drala se do obydlí dveřmi i okny,
obyvatelé poděšení museli bledati záchranu na stře
chách a v prvních poschodích. U nižších domků vy
čníval pouse hřeben střechy nebo vykýř. Lidé neměli
času sachrániti ani prádlo, čatstvo a nábytek. Zboží
v obchodních krámech a řemeslnických dílnách více
méně promočeno a zkašeno, z části odpleveno i s ná
bytkem. Mnobé budovy silně poškozeny, mnohé hro
zily se sesouti a pobřbiti lidi na střechách se nale
zající. Stodola pana Chmelíka utržena a odplavena
i e mlatem a rovněš vůz, nábytek a zásoby v ní s
nalezající. Nárasem o Šelezný most vše rozmláceno a
unášeno dravými proady dále. Rovněž čází vedlejšího
domu, kus zdi a krov se střechou urvány. Besidky,
kolny, chlívky, sáchodky atd. odplaveny na více mí
stech. 17 domů tak, še jich nelse obývati.
Situace se stárala v mnobých domech kritickou; Jid
mapůdáchastřecháchvolalopomoc.Avšektětko

saobraňovati, kdyš nebylo po rokom loděk. V nejtrap
nější této situaci sbito měkolik vorů e sáchranné

mohly počíti. Konečně dostavila sw téš

níků, pak přes60 pionérůs lodicemi.Byl jiš | u
ní přes 60ploé a lodicemi. jiš nejvčas. Teprve o polednách začala voda dosti rychle kle
sati a tak byl konec nebezpečí. V Jaroměři utrpěla
uvláště chudina; přišla o výdělek a namnoze o šatetvo,
pstiny a nábytek Protože v továrně Ettrichově musí

pov roacheané stroje. nahraditi se movými, je
přes 700 lidí po delší dobu bes práce. Panu Kóttzi
chovi skaženo téš mnoho jutty a různého zboží. V4
bec v Jaroměři, přes polovici města zaplavené pokud
mebylo odplaveno, bylo vše silně bahnem zaneseno a.
stáloto mnohomácbánía praní, nešli šatstvoa
peřiny aspoň jakž také byly očištěny. Okresní hojt
man s Králové Dvoraa říšský poal. dr. Dvořák po
volání byli telegraficky, aby ohledali místo živel
neštěstí. Hrozně škody mnoba set tisíc zlatých utrpěli
také rolníci v okolí Jaroměře. Obilí a luka zaneseny
babnem, posečené obilí namnoze odplavemo. Skliseň
letošní bude velmi smatná. Městská rada v Jaroměři
posvala místodržitele hraběte Ceudenhova k návětěvě
města tak těžce postíženého.

Ze Slatiman. Poslednídny měsíce přinesly

odajší krajině mnoho slého. Ustavičnými deští rozvodnila se Chradimkatou měrou, $e saplavila všecka
pole a laka u břehu položená, odplavila úredu, sa

B ner ESKO a pískem. Divokélay dostoupily takové výše, jaké jiš po patnácte roků není pa
mětníka. Bohuželvyžádala si i ta povodeň svojioběť

nalesena byla lidmi, kdyš vody
poněkud opadly, u váda v pobřežním křoví mrtvola
muže, v n lidmi s trha chrudimského se ubírají
címí poznán J. Vrzal s Bojanova. Lovil prý prkna

plovoncí v rozbouřeném prouda a nešťastnou náhodouyl stržen do výru a jako zohavená mrtvola zanoseu

až ka Škrovrádu, odkud odnesen do umrlčí komory ana hřbitově Slatinanském pohřben. Škoda přívalent
tímto způsobená je ohromná. Co nebylo odplaveno,

je skaženo deštěm tak, fe není kpote Obilí rostejiš ma stojatě. Kdyby mély ještě brambory shníti,
pak bude v celém zlejším okolí a zvláště výše k bo
rám Žslesným strašná bída. Chraň Bůh! — Úšlechtilý

ech“ ha
orváňok chrudimský „Hlasy z Východníchnobí v poslední době, kde koho te Slatinen, kdo me

štve proti veladůstojnémaP vikáři Aat Schreibroví.V poslední době vybraly st za předmět pokrokářeko
socialisticko mladočeskáh: tisickrát ©přebarvovaného
umravňovacího“ stylu sdejšího pana řídícího Aug.

Vilíma, s té příčiny, de působil k odlarě jubilea p.

vikáře. me dobře, s jako pramene „Hlasy“čerpají, a ma chodí se informo Upozorň
však onohopána, aby met!předsrt vlastním rahem,

nebo eme li my samétati, bude mu =toho jeh+
vlastního smetí jistě čpatně. Tolik ma uposorněnou!

Z Chlumeeka. Ačkoli okres náš nestihly
dosud povodně a záplavy, jakými hroaně etiženy b

kraje severovýchodních Čech,pice aáalodky“ destálých dešťů t pociťujeme. Od pátku 28. července
semě ani neosý tř aš čtyři dké lijáky při
cházejí denně. Zita dostali rolníci většinou domů
před započetí
nyní již (na po'ích) srostla a stéblo hnije na

ijí neposekané na stojaté roste, jsoge jiš s
což naše brambory? Dosud nemožno řící, jaké jsou,
poněvadá není možno pro stojící ve brásdách vodu
jich dobývati. Rolník naříká, vida práci svoji skašosu,
naříká i dělník, nemaje výdělka, který ve žních míval.
Potok Bystřice, jenš vtéká u Chlamce do Cidliny a
sbíraje horské vody od Miletípa, zaplavoval naše laka
i snížená pole a škody působil, měl býti nyní regu
lován; jest však rozvodnén a pp. inženýři čekají stále
na příznivý čas, kteráhož zvláště pro našínepělliš ve.
likou úrodu dopřejš nám dobrotivé nebe.

České Skalice. Jindy tak tichá a klidná
Upa proměnila se v pátek v strašný proad, který ničil,
bořil a kácel vše, co mu v cestě stálo. Mohatné stromy
vyvráceny a odplaveny, mosty rostříštěny a odpla
veny, četné stavby velice poškoseny. Zvámý otec Kor
dina, mlynář ve Slatině, utrpěl mesmírných škoda

rovněž panský mlýn v útulném Batibořském údolí,tak proslavené v „Babičce“ Boženy Němcové. Chad
lid, kterýzde lovil trámy a štípy z hor odplave

24 ve velikém mebespečí, že přijde o šivot. Stařecývit skoro zázrakem zachránil se na topolu, kdeš
ve strachu proseděl od rána do poledne. Zlé řádil
dravý proud ve Skalici. Kamenný mosť mezi Českou
a Malou Skalicí úplně rozbeřil, dřevěného mestu pak
urval polovici. Spojení mezi oběma Skalicemi bylo po
delší čas přerušeno. Dolejší domy byly silaě
zeny. Továrníci Bartoš a Fajt, koželuh Michálek a
mnosí obchodníci utrpěli velké stráty potopenímvel
kých zásob sboží. Spousty dříví a odplavenéhoná
býtku byly nakupeny ve Skalici v malebném smatka.
Chudina, která utrpěla částečně škody na majetku,

utrpí také stráty na výdělku, noboť v některých sávodech musila býti sastavena práce. Život lidský ne
přišel na štěstí v Skalici šádaý na zmar, avšak ne
bezpečí trvalo v pátek až do podvečera. V blíské
obci Říkově bylo by málem více lidí přišlo o život.
Sedli totiš na vůz a chtéjíce se dostati domů natilí
voska, aby přes silnici saplavenou jel na protější
stranu | Proud převalil vůs a lid: se úťastně zachrá
milí vyšplhavše se na stojíci tam jabloň, kdež jim
bylo více hodim ve strachu stráviti. Topíci se koné
zachránění byli poase (ím, še vozka přesozal jim
postraňky a 6 nebespečím vlastního šivota Odepjalod
voje nášijek (držák)

Z Parauble. Celotýdennílaky zavodnilyminulého týdne všecky řeky. Od Labské Týnice aš
Pardabice byla rovina polabekájediným širokým

| Chradimsky zasahovalo aš sa
náchody a Vestec V mnohých obcích zaplavena a

zničena polníúroda téměř doosla. Rovněž řeka Loučná
toapils s břebů e zaplavila téměř celý kraj aš

Choced. Cesty, silnice, luka a role roabrásděny pro
Těžce postíšený lid se slzami v-očích a pracaě

snažil se rozpoutaným šivlům vyrvati aspoňčásí ční.
V mnobých obcích, eo mepobrala vode, to porostlo
Velké škody spůcobila voda též na otavbách.

m dešťů. Posekaná v té době pšenice
ho
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mlaviti, ač, kdo mluvitíchtěl, mužem byl,
oččenu naučil a to obsvláštěsvědo mi

— Byli bychom Čechy, Iteří svatým zá
=—=

FEUILLETON.
Malířeké atelier.

Canal Street jest jednou z nejkrásnějších «
nejživějších ulic ovětrného měésta«. Pasáž na této
ulici jest více nešli živá a proto není divu, že si
tu nešla žebrécká chéska pravý slatý důl pro svoje
szaměstnání.« Podvšelijskými maskami, na pohled
zcela solidaími, vrhají se na kol spěchající intel
igenci jako hladové vránya neodežene je nic neš
hrozivé »damm=« nebo časem i řádné přetábnutí
holí, což ovšem může býti stonásobně oplaceno.

-| Zěště mladší z této podařené chasy dove
dou svému zaměstnéní vtisknouti velmi jemný
znak s proto není divu že chytnou hojné hejlů,
bteší nešetří peněz, aby zdánlivému neštěstí, nebo
bídě pomohli, Jsouť jak známo Amerikéni šlechetní
a neradi slyší nářek a ještě méně rádi dívají se
pa bída bližních. Že ovšem chudoba pravá ale
chodoba stydlivá při tom začasté přichází zkrátka,
toho příkladem jest i náš zdejší život.

Jeden s takovýchto obrázků vykoukané chá
skyžebracké stůjž zde příkladem.
. Již od časného jitra, když ještě ulice dávno
jsou liduprázdny, |se viděti slušné oděného muže

[po"Bázejícího výše jmenovanou třídou. Nese maschrénku asi tak podobynašeho školního »per
Díku,« v němž mé různé barvy. Když došel na
vyznačené místo, tastaví se a čeká. Na ulici je
stále ještě ticho, jen dole viděti belhati se na
berlíchjakéhosi ubožáka. Ale ten jak se zdá ne
překáží neanámému, aby nesapočal svou určenou
práci. Klekl nasem a otevřel schránku. Na hladké

š

i i
houbou — jedovatou houbou — která prožírá

ytek často nejnádbernější a beře zdravíi
„še jsmesi jej elegantněvůbecnárodnáš.Mládeš
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dáno.
AleBohudíky! Taplesnivávodase

nás býbati. Dolan.
vé, nezměnné a nezměněné — pronikalo

abychom se zaso stali těmi býva
vše dobré zanicenými, poctivými Čechy.

Pohažel: Saakám těm se ještě nerozumí.
Plesnivá voda nechce se hnouti a ačkoliv bouba
jiš roseširá dům, nestojí to moohým ani za to,
aby otevigli aspoňokno, čili aby aspoň trochu
zdravého Yzduchu — pravdy — pustili do příPlíseňmáza zlérucestavitele,žechce
vytrhati ahnilou podlahu, vypuditi jedovaté výpary.

stěně dognu počsl malovati dosti zdařile jakýsi
obraz. Vědy rychleji postupuje práce, ač konečně
obraz je hotov. Jest to dilletantsky ale přece jen
uměle provedená bouře mořská!

Chromý ubožák zatím přibelbalse »k umělci«
a Dyní počnou spolu prohlížeti práci. Jsou jak je
vidět, spokojeni. Malíř mesitím odešel, a zbyl zde
v pusté ulici chromý sám. Odložil berly a vytá
hnuv kus papíru napsal nzů velikými písmeny.

„Od ubohého chromce malováno. Kdo se
smiluje nad nešťastným '«

Mezitím slunce jiš prorazilo jakž takž mlby
a Bd počíná plniti ulice. Denní procesí do chrámu
mamonau počíná. Zástupy rosteu, chodníky jsou
jako nabity,

Netrvá to dloubg a jiš obklopuje množství
lidí všech stavů „mořskou bouři«. Všichni obdi
vují tento podivný obraz a všicknis účastí pohlíží
na nešťastného umělce, který mezitím se slzou
v oku pohlíží k zemi. Neříká ničeho tento neu
znaný, zmrzačený syn Apolův, de, neříká ničeho
neprosí, nežebrá. K tomu poslednímu nemá ani
odvahy.

Náhle protlačili se moožstvím dva mladí švi
hácky odění panáčkové. S němým obdivem pro
blížejí obraz. Konečné jeden z nich jakoby pobnut
strhne svůj elegatní cylinder s hlavy a vhodiv do
něho zlatý peníz obrátí se k lidem, a zvolá: +Gen
tlemeni| Obracím se k vašemu šlechetnému srdccil
Hledte toboto nesťastníkal Tak nadaný a přece,
bědal jak ubohý! Gentlemeni buďme milosrdní.«
Po této řeči obrátí se nejprvé k svému soudruhu,
který s uklonou vhodí podobně zlatý peníz do
cylindru. A nyní jde to dále. Tu stříbrný, tu
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i bezbožeetví pod rouškou Ižiliberalismu. Jak
zachová Hradee Králové? Jak poměry známe,
vl se možná plesnivína, nikoli však za 008
u rovumných . Kéž bychom se mýlili.

Ale tolik přecetroufáme ciříci, že dobatétéIbostejnostiknáboženstvíulépeosmý
jících jest již překonána. Svítá nám dvacáté

století, století nové srážky bludů s křesťanstvím.
Bojtenpřineseovšemreisy—zbořeniny:besbo
žectví jiného neumí, neš dělat zbořeniny. —
Ale katolíci zachovají základ budovy národa na

opět. Aaž vymýtí se houba i plesnivína,
pak vnovésíle objevíse obrozenínárodovéovropětí,
a mesi nimi | národ náš.

Ta domačláplesnivina, ten katolicismus dáli
Morihaliomus, bude potom ocenče; bude uznáne,
o byl stavitelem Mbem spásonomým.

Tedys hutína 1 Pryčeplesnivínoul

Nové smířování.
V době, kdy v uzavřesém území výpovídají

Čechy z práce rá byta, odpírají jim jidla a ná
poje, přepadají je ve spaní a stločou je obuškem,
v době takové nezdá se nám mnohoslibnou vy
rovnávací akce. Nezlomsý hrabě Badeni patraě
ba přání vyéších kruhů, jimž poměry v Čechách
nezdají se býti tak zlé, jak se 0 nich chce
se však přece o smír pokusiti. Baroa Chlume
cký, známý liberální lišák, který moravské Čechy
dovede chytře rdeusit bez velkého ku, dělal
mesi vládou a německými poslanci, byti tyto
dny v Praze shromáždění, prostředníka.

Vláda prý hodlá sboru českých a německých

o,
"zlatý dle možnosti a chuti! Ale dává každý, dává
dojat.

k Sbírka je dokonána. S několika těchyplnými
slovy vysype mladý muž penize do napřažené
třesoucí se dlaně chudasovy. Amislovička nepřejde
přes rty umělce. Jenom vdéčný pohled praví, co
cití jeho nitro, pohled, kterým stkví na dobro
dincích,

Pak vyndá kus šedé křídy a chvějícími prsty
sesílí tu a tam obrys vzedmuté vlny.

Množství ustoupí a přichází nové,
I oba šlechetní sběratelé zmízeli. Ale po dáli

vidíme je v jedné z postranních ulic v hostimskem
lokale při skleničkách wbisky.

. sPočítal jsi, Tome, kolik se sebralo ?«
„Zcela správně, Bille, bude- asi po odpočí

"tání našich dvou penízů, něco přes dvacet dolarů.
»Proč se ptáš?«
Moč se poslední čas pořád zdá, še chromý

Jim nás šidí.«
«To by se mobl tak opovážit. Tu minutu

by táhl a měl by po živobytíl«
Není to pěkný obrázek? ...

š £Ě< +; ž 4 :ši|
ESuě

Ě

Provazy.
Jeli jsme širým mořem. Celá hladina bořela

jako jedno ohromné zrcadlo v roztopených pa
prscích sluaka, jež slabý věterek ocblazoval tanče
po mírně vzedmutých vlnkách jako lebounký ta
nečník. Vlhký, slanou vůní prosáklý vzduch tak
lehce se dýchal po dloubých dnech odloučení
v temné, dusivé kajutě,-do niž uvrhla nás pověstná



poslanců předložit pět předloh, aby
vyslovily. Některés těsklo
mu šívotusa mrtvéjíž prohlášené vídeňské

Vládě leží především na srdci
kona kariátního, kterýprýs
mým nárrhem dr. Bchlosingra a Russg a jímž se

počaje Němcům kuriatní zastoupení v zem
ském v sněmovích komisích a v zemských
ústav Aš dosud ponechávali Čechové dobro
volně Němcům městskou kurií, ačkoli i v této po
dobně jako v kurii za obce vemkovaké mají čeští
poslanci značnou většinu. Němee až dosud nejvíce
pálilo, že v zemském výboru, v zemských ústavech
i ve všech sněmovních komisích mají sastoupení

pouze s milosti Čechů. Když mladočeští„poslancir. 1893 a 1894 byli na říšské radě a v delegacích

v ejprodší oposici, Němci s nimi tak šetrně noednali a erministr Plener vystupoval proti
hům co nejjizlivěji. Mladočeští poslanel nebyli

voleni do delegačních výborů a do delegací byli
pouze tři Češi zvolení. Po dnešních surových a krva

vých výstupech proti Čechům měli by naši poovšem nejlepší příležitosť spláceti Němcům
stejaou měrou. Poslanci toho ovšem neudělají,
vždyť slavná vláda si toho také nepřeje a zavčas
jde Němcům vstříc svým prostředkujícím návrhem.

Kurie prý věcné pravomoci a pe vela (nepovolení věčeho přes usnesení hé národmosti)
mítii nebudou.

Z českého stanoviska, jak jeme jiš minule
přípomenuli, nedá de ovšem provedení zákona ku
ristního mysliti bez současné opravy volebního
řádu do snému království Českého. |
- Vláda si p'eje oprava volebního řádu v těchto
směrech: Za prvé rozmnožení počtu zemských po
slasců o 15, jichž mandáty zřídily by se v měst
ských okresích těch velikých míst, kteráž dosud
volila v kurii obcí venkovských a jichž rozvoj toho
vyžaduje, aby vřaděna byla do volební karie měst.

Z těchto mandátů„připadlo by 14 národnosti českéa 1národnosti ně „Za základ vzat při tom
počet voličstva v měmeckých okresích a v poměru
k tomuto rozmnožily by se něco české volební
okresy — ale pouze v městech. Za druhé rozdělo
ma by byla kurie velkých statků alludialních na

pět volebních okresů zrovna tak, jako již rosděJena jest pro volby do říšské rady. Fideikomisní
„velkostatky volily by 16 poslanců do aněmu,i na
dále v jednom sboru; s pěti allodialních akupin,

které by volily 54 poslance, připadly by 3 velkostatkářám konservativním (s 38 poslanci) a 2 by
připadly německoliberálním velkostatkářům s asi
16 poslanci. Za třetí zřídila by se norá obcbodní
komora rozdělením smíšené obchodní komory ve
východních Čechách. Na novou obchodní komoru,
„makterou si dělají naděje hlavné města: Králové
Hradec, Pardabice a Chrudim, připadly by 2 po
Islanci (1 by se patrně ubral obohodol komoře li
berecké a 1 pražské). Effekt volební opravy by
tedy byl, že by Čechové neziskali číselně ani je
diného poslance (neboť 14 ziskaných městských
mandátů s 2 0behodaí koli. vyvášilo by ztracených16
mandátů ve velkostatku), avšak Čechové by měli
na sněmu zemakém pojištěsu většinu pro všecho
případy. Nyní by mohl nějaký chabras anátlak
vlády třeba allodialní velkostatek nám urvati.

-© O0 však by řekl takovéto opravě volebního
čádu český lid — pak-li s ní nynější poslanci li

„— Návrh Heřmana Jandy na zavedení všeobes
ného rovného blasovacího práva nemá ovšem teď
naděje na uskutečnění | Rolníci badou rozhodně

|po němu, byť by. se ho i socialisté dovolávali.váak jistě se očekávati dá, jest, že venkov s=
mořská aemoc. Nyní bylo však již vybráno. Ky
-mácenílodi připadalo námjeko- sladké kolibání
na loktech matčiných. Ssáli jsme plnou duší krásu
jasného dne.

Všude bylo veselo. Dřívější zádumčivost
ustoupila zářivé radosti, uzavřenost přátelské sdíl
nosti. Zoámosti množily se každým krokem.

Nejživěji bylo kolem lodního lékaře. S tím
uzavřel téměř každý, ba byl nucen uzavříti prvou
známost a proto i nyní, když nebylo již pomocí

„jeho třeba, maobý rád ho vyhledal, shaněje se
po přátelské tváři. A zasloužil si toho. Byl to jeden
s veselých, mladých lidí, kteří snad nikdy na svět
se nemračí. Jeho ústa byla plna veselých historek,
vtipů a boomotů.

Sezoamoval právě několik společníků s muž
stvem lodě a o každém z nich véděl nějakou kra

-v tom okamžiku, jsou obdivováni chválení i po
smíváni, dle toho, do jaké je právě situace žer

„tovný vypravovatel postavil.
Moe zajímal jedeo z lodafků, vysoký, statný

chlapík, že mohl každým okamžikem zasednouti
za vzor malíři lodních scen a to proto, že konal
práce svá jako bračku, ač jedou ruku měl jako
chromou. Přistoupil jsem tedy k lékaři a ptal
jsem se, kdo je to?

»Který to a
„Tam tea s toa nachromlou rukou.«
vAch Joe.« ,
vZajisté něco nebezpečného.«
Eh, kde pak. Než ovšem, jak se to vesme.“
„Nuže Pa
»Víte, to bylotek. Náš Joe zůstával s kama

rádem, upřímným kamarádem, jak sám tvrdí,

Upice, Žacléř, Vysoké, Želesný

Mil Smidary, Králové Městec,Kuklena.
lice, Týnepn. L. Žleby, Bohdaneč, Sezemice,
Ledeč, Dolaí Kralovice, Chrast, Dašice, Luže,
Choceň, Brandýs n. O., Řabry, Vflémov, Bero
vá, Přibyslav, Svratka, Byntré, atd. do městské
kurie přidati, ale současně má se počet městských
poslanců roznňožiti o 15, měla by tédy měště č
místa průmyslová 102 poslance, venkovské obce

pak pouze 79 poslanců, ačkoli by ipo této opravě[taly ještě třikrát tolik obyvatelstva co města a
města průmyslová

Myslíme,še dnes resničan, ať rolník, obchod-|
ník a průmyslník, co do vzdělání a poplatnosti
měšťákoví nezadá. Tfebe tedy i zde až křiklavý
posavadní nepoměr -spravedlivěji opraviti.

Porovnejme jen velikost venkovskýchaměst

ských volebních okresů ve„lebodních Čechách:Tak čítají volební okres kužmokorsko-čdslavský(po
odečtehí obyvatelů měst) 79.170 ob, ledečsko-kra

icky 20.267 ob., německobrodský (Humpolec,
Polná, Přibyslav, ) 76.168, j (Kr.
Městec) 42.064, chrudemský (Nasavrky) 51.290,

o mýřský, (Skuč, Hlinsko) 66.267, lstomyšlský(Polička) 72.116, lanškrounský (Králíky, ice)
60.149, pardubický (Holice, Přelouč) 69.217. jičín

(Lomnice, Sobotka, Libáň) 64.775, trutnovšký
(Hostinné, Maršov, Žacléř) 67.108, vrehlabský

Oy tmice, Jilemdice, Vysoké) 59.700, cký(N. Paka)49.649, movobydžovský(Chlimee) 43.519,
semilský (Železbý Brod) 39.519, kralovékradecký

© echanice) 56-366,brálovédvorský(Jaromět) 42.151,
owmovský(Police) 44.042, OVO. Kostelecn. O. 41.196, šem ý (Ustí n. O.) 47.698 2

novoměstský (Náchod, Uplee, Č. Skalice)
83.558 obyvatelů. o

- Městské volební okré jí nepoměrně
méně obyvatelůtak: Ku/ná ore Čáslav,
(Chotěboř, Golčtv Jenikov/ 18.873. Něm. Brod,

Městec) 16.674 Pardubice, (Chlamee, Holice)
21.345. Vys. Mýto, (Skuč, Hlinsko) 14.603. Lito

cs
(N. Bydžov, 16.746. Lem

805. Vrchlabí, (Lan
Třebová) 15.344. Jičín,

gonau, Hostinné)11.941. Rokytnice, (Jilemnice/
5.195. Truémov, (Broumov, "Police)22.875, Hradec
Králové, (Jaroměř, Josefov) 20.838. Králové Dvůr, |

ante Hořice, Nové Město) 21.909 a Rychnos,amberk, Kostelec, Dobruška) 16,704.
„ © Velká část německých volebních okresů měst

ských i venkovských čítá mnobem méně okresů.
Správnější by byla oprava ta, která by české a
německé okresy dle stejného měřítka upravila a

0.V Čecháchjestvenkovvěrukůžezato,
movních poslanců mepřipadá na skoro tři čtyrtiny
všeho zemského obyvatelstva, které bydlí na ven
kově, ani celá třetina všech poalanců (jen 79),
kdešto v Haliči- připadá na venkov ze 150 po

Jackem. To ještě než se dostal na loď! Měli spolu
jednu chýžku, jednu loďku, jednu síť- Společně
bydlili, společně vyjížděli, společně lovili. Byli to
zkrátka, jak se říká po námořnicku, dvě hrubé,
vypráhlé s»dehtové kazejky.« Jako miloval jeden
druhého, tak zase milovali vespolek rum. Ten

přetrhal se jim provez u sítě, trpěli velikou žízní
a ze žízně velikým smutkem.

Leželi na- zádech na břehu a dívali se vzbůru

na„oblaky přemyšlejíce o jedné věci — o peně.zích.
»Zítra bude trh“. přetrhl mičení Joe.
»Zítra by se delo něco vyděláte' dotvrdil

»Mobly by býti peníe.«
„Mohl by býti rum.“

Jovi „Co nám to ale prospěje, když stmůžemt.c .

„Když nejsou provazy.«
»Kdybychom asije mohli vypůjčit.«
sKdybychomje aspoň .... ©
V tom ošval se nad nimi hlas zvonů. Vele

bný zvuk klekánísoášel se na tichou bladinu a smí
ral v dáli v šumu vln. Oba vyskočili a pokřížo
vavše se, konali svou modlitbu.

»Něco jsi chtěl říci« ozval se Jos po skon
čené pobožnosti. ,

+Uzvonů jsoupěkné provasy« odvětilJack.
sNe—a7“
Ty by se u sítě nestrhaly“ ,

Joe se sarasil a zamračil, Jack se zasmál.
„Jest to nebezpečné a hříšné“ 
„Vrátíme je zas“

Satra do klekání a setmůlo se, obě dvě

Jack.

více zamlouvá daleko lepší návrh dr. Zátky. Tento
návrh netěší še přížáí tětšíny českých
pouze proto, še půvódce jeho jest Star ovšem
Staročech, který jediný vymohl něrodu v mnobém
ohledu více, než-li jinde celý klub. Na takové véci
se však.u nás nehledí, dnes platí zásada:
víceplatí prospěch stramy, neš prospěch celéhoná
roda. Proto to s našimi ubobými krajany v uza
vřeném území tak smutně dopadá; Sjezd českých
tněstsenesvolel,pi sitobrabéBadenine
přál — před em se to obýbání hřbetů omlu
Vilo malým účastenetvím přihlášených—a dnes?
Jeu,po událostechv Úbeba,Lokti, Mostě6
vHavrani—stydsomlorit....|

Osnova sákona © odívání jaryků © semských
a úřadech samosprávnýchmá podobný obsah, jako
sněmem jíš projednaný, sle neschrájený sákom
v této příčině. Dle předlohy této zříditi se mají
v Čechách okresy české, německé a smíšené. Obee,
která má alospož O pot. obyvatelelstva drabé ná
rodnosti, ee za smíšenou. To rozhoduje

o užívání ra v úřaděsamosprávném(obecníma okresním), kterýž by. byl v německých okresích
Wěmecký, + českých: český, ve smíšených obojí. 
7 Tato osnovajáetvšaktaké usfsnovevepo

pouti dek, 9 se 'vyhovělo přáním
Němců po ní jazykových nařísebí. Podaří-li
Betotiž dosício této osnově shody stran, jest
úmýslem vlády změniti také jasyková nařízomí

le ustknovění tohoto zákona. Vláda totiš trvá
na tom, že senevzdá svéhodomnělého nářizovacího
práva v jazykových otázkásb. Problásila by ochotu
Předložití jišosnovu jazykových nařízení směně
ných vsouhlase se zákonem ojazyku autonomních
úřadů vyrovnačí kohferenol a úavásalá by sb
změniti jazykovánařízení dle osnovy přijaté v kot“

ferenci. a Klade vělkou vábu na'tyto body

a be bavrhůa doufí,še nalesenabadetaktoni cesta mezi její stanoviském, požadavkem
Čechů apožádarkémNěmců.<- a

loha sákoba o zřízení nobýchPojsbýúředů v Čechách má za Účel zříditi správní le
stanci mezí místodržitelstvíma okřesním hejtmat
strím. Jisté kompetence byly by vyňaty £ obdďru
působnosti místodržitelství, jiné s oboru působho
sti okresních hejtmanství a byly by přiděleký
krajským úřadům. S předlohoutouto dbuvi( další
úmysl vlády, aby posději při větších městech, kde
by krajské úřady pro širší okršlek měly svá sídla,
zřídila se také krajská zastdpitelstva ssamosprávné
zřízení plně se vybudovalo. Zemský sněm byl
tak ušetřena menších prací, kteró mu dosud zádí

ralymnohočasu.Z krajskázasáupitelstva šíře rozvedí na sněmu r. 1889 dr. Kavul:
Mattuš. .

Výše uvedené vládní předlohy mají veliký

tyto „dechtové kazajky“ kráčeli ku zvonici. Všude

byloticho.NebylaS něk Křenhor kespuchř i-dveřmi.,Sinější opřeníadveře po
volily. bo Vnalec vjstaápii ná půduj kde vi“
sely zvony. +

Jak "pěkbé;dfouhé, a'stiné yly“ty provazy,
jimiž se v pobyb uvádělo srdce a nitro zvonů.

»Tenhle je můj“
»a tenble můj“
„Půjde-li to, očvážemje“

. „nepůjde-li uříznem je.“
Vzali do zubů otevřené nože a s chutí sou

kali se po provazích naboru..
„S rozvázáním není nic.“
Tak řezat.“ |

A sotra to Jack dořekl, již zl Joa do přo
vazu přímo nad svou blavou, než v tom už také
ležel na tvrdé podlaze, a počel naříkati, R' ka byla
vejpůl, noha a hlava celá odřena. V

„Nejsi ty blupák“ zlobil se Ja $ hora.
»Řezat si »rovaz nad hlavou. Nemohl js. 'o ddě
lat jeko já“ A s těmito slovy uřízl provas přímo
pod nobami svými. Ten padl ná zema f Jack
zůstal viseti mesi nebem a zemi.

„Vidíš, a teď řekni, -kdo je hlapák“, stahalJoena zemi „můžeštu visetiaždo rána“
A stalo se tak. Až do rána křičeli,naříkali

a sténali nerozluční ti pet akdyš ráno jelidé našli, rozvedli je od sebe poprvé —

vždy. Jeck přišel do kriminále a pak smízel; Josdo špitálua po tésemna ee .
"Loď houpala se dále modrosálenýmivlnální,

a já se díval na pokuřujícího Joe.
Ty staré „dehtové kazajky l“
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své
ušnos branicí ivostí vá,

těvajíc se něčim, 00 sdejaenovst ndbu eme.
Aproto také trpělivostkatolíků vČechásb,

Akojno jišJetmajíodotěrnoua odrmou
jnostijístéhodrahaRava u konečnětati va Onaza

k? dní, déle snášeti ani nevšímatisin ,

My pajříme sa pokrolra prospěébyčeského
Jda vážně a opravdově, a preto pokládáme za
potřebné, aby věe, co se jim v cestu staví, bylo
roshodně a důrazně staveno.

Ueský národ ubytován byl Prozřetelností na
obsviáště význačné a nebezpečné místo na země
kouli. On sídlí nejenom na hranicích národnostních
s politických,avšak on bytuje také na hranicích

enských. A tu v dějinách jeho můžeme od
staletí slodovati a pozorovati, jak politika v rouše
náboženském jako vik v ronše beránčím obchásí
česká města, české dědiny ano i jednotlivé chaty,
hledajíc, koho by pohltila.

Pod sáminkou a zástěrou bohulibéprý mrav
nosti a jednodachosti štván jest český lid sám
proti sobě, politická vařečka — natřená nábožen
skýmlakem—míchápo celévěkyjiž českou

. rv, připravují: ji tak pro svou kuchyň.o staletí dopravovány jsou z ciziny do zemí

eskýchceléfůrykniha spis,ježjsoumezičeskýlid šířeny pod p že mu prý prospějí,
„Nějest to nepravda, poněvadž kmiby a spisy ty,
jež dizina po Čechách rozšiřovala a rozšiřuje, če
dkému lida nejenom že nijak království nebeské

peotvírají, ale ony pozemské jeho české království
činí rejdištém cisáckých agitací, na něž třeba si
v zájmu pokoje, míru apřirozenéhorozvoje našeho

posvítití.
: Po Čechách staví ze pro zvláštní mo
"člení, ale český lid aa budování jejich ani haléřem

nepřís vá. Eomu pak tedy jebo věčnéblaho nasrdcileží? Odkud peníze na budovy podobného

drahu příehánejí pak-li ne zázrakem, že bys nebepřšely? P lš pak ti, kdo budovy takové staví
a shání, v Ynevěří, proto penízety muaí

"aškde bráti nebo — odněkud účelně dostávati.
Avšak po Čechách žije za dnešních dnů také
pluk jednak usazených a jednak kočujících

pánů, kteří zabývají se pouze všelijakým kázaním,

ničím Jafe, co by je živilo a šatilo, se nezabývajíce. ký lid jim ničeho za to nedává, kdo

je tedyvydržuje?| o jsou otásky, jež dnes po příslušném zod
povědění u nás volají. Avšak my míníme zodpo

"vědění vážné, věcné, aniž bychom tyto tádky psali
k vůli vyplněnímístav tomto listě. My otázky

píšeme na jazy všech upřímnýc
Ů (š Jazyky všech upř ýchechů, jež vyzýváme, abyse jenom kolem sebe
rozhlédďii,co se v domově jejich za dnešních dnů

S empakuvádíme,šenámnikterakneběží
. 0 to, jak kdo si svéhoBoba ctí, jak se mu klaní.
V tom níkomu tím nejmenším nepřekážíme. Avšak
Ba to máme za povianost poukásati, že čeští ka
tolíci dnes jsou v domověsvém tupeoi, hanobení
A pronásledování pro svou víru, prosvé nábožen
ské vyznání. A tato persekuce katolíků má své

: ní prameny především v potutelném a tichém
ní pánů, kteří předně v ohledu náboženskémhledínášlidmásti,předstírajícemuvěci,ješbo

popazují sama proti sobě. í
Podobné agitace, jež se dnes proti katolíkům

a i víře katolické, pro něž překroncen název
' „Klerikalismus“ jako pro nějakou škodnou, nemají
však s náboženstvím co činiti, neboťžádné ná
bošenství, pak-li není ve službáchně
aké politiky, jinověrce moziísebou ne
tve. Proto tyto agitace, jež za posledních let

| mšpárodní, společenský a politický širot v Čechách
Otravují a bojem proti „klerikslismu“ chlubně se
nazývají, sluší povalovati za agitace čistě poli
tické, vypočtené na zmatení, seslabení, ochuzení
a zaemravnění — celého českého národa, který
takto jest připravován jako hrozaýšem olizovaný
králik pro jícen a žaludek oné hrosné politiky,

kteráčeskýstát již zpolovicepohltila a nynípo
hlavě práhne.

nd nj čes,Abyseaž Kodnulěehio„ z nichž špínavé prameny český ši nes
otravující vyvívají, pohlédlo.Volkme po tom, dokud
ještě možno škcdám s toho hrozicím předejítí|

Český lid jest jiš tak zmaten, že se mnozí
jeho příslušníci sami víře své i svých předků po
omívají, A Že své somvěrce, se k ní hlásí,
pronásledují, přezdívajíce jim „bratří studených“,
třebas sami byli i „bratry prodluženými,“a bratry
s mosolů cizích dýšícími. Dnes v Čechách právě
lidé chlubící se svou srobodomyslností, nejsou aní
tak svobodomyslnými, aby si „nedali překážeti“
scela soukromýmimíněnímidrubého, tak že oblas*

-.———

českéhonároda
smutnéhojovišté, na

dnů obras

, A jisým

sa pří
mí poštvaný a

(ch svých svátostech
citů. a přesvědčenísvého vzdáti se poroučí.
-© Věctato dospělajiš tak daleko,že kupě.
maši, kterýochotné se staví v řady těch,

bližníma svému v čas nebezpečíochotně ku po, še se
své víře hlásí, jako se stalo ohradimskému advo
kátu dru Figarovi ze strany ch hasičských
ednot, které předce jsou k tomu nejméně poro

hy, nejsouce ani spolkypolitickými ani družisami
náboženskými.

Šabes, pod zelenoua dlouhý dea světící židé
v hasičských spolcích nikomu nepřekášejí; členové

"erangelických církevních správ v hasičsskýchspol
elch nikomu nevadí, ale muž, jehož rodičei on
od narození náleží k církvi katolické, najednou se
k tomu nesmí a nemá přiznati, chce-li být — —
hasičem. Ihned se mu proto na povel protestanta
s Břísy volá — hanba.©

víra katolická jest již nějakým, státem
peuznaným náboženstvím, že se podobné výstupky
ze strany státní správy nejpřísněji nestihají — a
še se takováto persekuce katolíků přímonetrosce?
Kde je nábošenská snášenlivost? Kde je občanská
rovnoprávnostŤ

A co to znamená zaobrovaký úpadekmrav
nosti a občanské důstojnosti, když se ve veřejných
listech žaluje zvláštním zaslánem na úředníka,
který jes katolíkem, k této avé víře se přiblásil?
Co to snamená sa politickou pokleslost, když na
úředníka toho vlastní souvěrci jeho — snad jino
věrei k tomu pobídoutí — volají dokonce katoli
ckého zástupce samostatného našeho katolického
krále.

Jes rodáci,at si jstekdo jakéhokolivpře

svědčenía mínění,PŘÍPAJYP kým | a věcněuvažte a isté pochopíte, ja sou pro

jevem mtřat nejis u nás, nebot v náboženském
rouše oděný sahraniční politický vlk ohrožuje již
unás i osobníbespečnost, on ohrožujejiž takó
i svobodu svědomí —

A tak daleko vik ten již zabíhí, že své rvaré
a dravé zuby cení na každého, kdo se dosavadních
svyklostí a práv u nás drží. Máme po ruce tištěný

toho doklad,že jisté osobnosti za to, že přihlásila
se ke spolku, do něhož nakatolíci nejsou přijímáni,
bylo doslovně vyhrožováno — „odstřelením.“ Pá
nové nyní snad řeknou na sv0u omluvu, že to
bylo obrazně řečeno, avšak čtenář obyčejně věcčteachápetak,jakji čte,anejakjipotomve
případě úzkosti pisatel — vykládá.

„Apopatřte,jak sesmýkáunás 8Čes
vlasteneckým katolickým biskupem, který jsa bi
skupem, nemůže p jinak jednati, nešli jak
se na katolického biskupa jednati sluší a náleší.

Kdyby podobně někdo jen na měmeckého

pastora nebo šulfrajnského rabína jed útočil,tu by nebylo u nás člověka, který by jednání to
příslušným mu názvem neodsoudil. Ale ostouzet
a pronásledovat katolického biakupa-vlastence, to
Ise!. Jen trochu o tom uvašujtel! .

Věechny tyto věci, kdyš zatím o jiných více
te nešíříme, nejsou žádnou pomíjející náhodou, ale
ony jsou přirozeným ovocem dobře zorganisova
ného, hezky potutelně a záhubmě prováděněho
starého systému, který vypočten, samířen, živen

hs vydršován jest jediné na seslabení ty smýheníčeskéholidn a ma mravní spustošení jeho.českého
království — — :

-Dnešní persekocekatolíkůvČecháchmá
své staré kořeny v cizině, a že tak mohla se
zmoci a zbujněti, toho příčina spočívá především
ve dnešní neprozíravosti lidu českého,který Štva
mím.proti vybásnéné „hrůze klerikalismu“ štván
jest vlastně sám proti sobě, proti vlastníkrvi,
proti svému pokroku a proti svým prospěchům a
zájmům, 0 něž musí býti především připraven,
aby potom duchovně, mravně, hmotně schátralý
moh! se snáze státi obětí onoho politického vlka

v rouše náboženském,který jiš„p staletí kus pokuse z českého státu rve a hledí, aby celé po
semské království českého lidu pohltil pod zástě
rou, Že mu nese za ně království — nebeské.“)

Každému soudnému, prosíravému a dějin své
vlasti a svého národa znalému muži, bouď si on

smýšlení jakéhokoliv, tyto řádky zajisté postačí,aby se od nynějška na persekuci katolíků v Ce

chách ještě s jiného stanoviska podíval,nežlisjkóho na boj „proti klerikalisma“ doposud patřil.

*) V rukopise stálo německé, ooš bylo snad
přepsání, jež jeme ai dovolili opraviti.

Politický přehled.
Moravští poslanel konaliv nedělischůzi

svou v Přerově, aby porokovali o situaci. Hlavně pů
sobením žida dr. Stránského a několika lidovců nebyli
pozváni poslanci katolické strany, kteří tlumočí mí
nění aspoň polovice moravského obyvatelstva. Poslanec
dr. Koudela vytýkal tuto beztaktnosť právem po

slancům, an tito peelabii svůj projevnejvíce astníohyboa, neboť jejich projer není projevem celého n
roda, ba ani a“ rojevemjeho většiny. Vádyťsnámo,

jek se u nás volby dělají. Stačí k tomu nepatrný po
čet prohnaných agitatorů, aby sa svůj žold celým
okresům nasnačené jita kandidáty za poslancevnutili.

plenené agitace. Kd v nynějšíchstísněnýchpo vůli Mirokýchtětdlěu, jistě by «ibnato přál
aby poslanci všech stran vystupovali proti liberálnfm

říkáp. dr. Jan Žátek, který svéhotomu všemu
času právě v Přerově se Stránským i Auspitzem sašil
tolik pro sebe nepříjemných chvil a s pod
katolických voličů nebyl byza poslance bývalzvolen?
Namnoze prudké a vášnivé jednání na sjezdu přerov
ském poučilo emad vůdce strany národní, pana
še to s tou svornostísestranou lidovoudopadádosti
minerně. Dosti emutné pro Moravany, že na jejich
jesdu vedl hlavní slovo špatně okřtěný šid, pan dr.

ský, kterého jiš pokrokáři i socialisté prohlédli
a poznali, že jak katolíky tak Čechy bez lu smý
šlení stejně vědy lakýroval. Nedělní Jivrej vládní to
muto muší s lidu — a snad také potomku Huscůa
Žitků — zrovna tak málo svědčila, jako svého času
rudá kravata socialních demokratů. Muž tento, jehož
kalné politické vody vynesly u nás na porrch, muž
ten potíral politiku romantismu a odporačoval politiku
oportuniemu. Pan dr. Stránský tím odsoudil celou
svou minulost spůsobemzdrcujícím. — Ovšem i nej
červenější radikál musí konečné tati s holou sku
tečn Jelikoš do schůze morava poslanců neměli
novináři přístup — páni poslanci si jiš nepřejí, aby
lid zvěděl skutečnost — nemůžeme se ani my o po
dcobnostech jednání žířiti. V resoluci na to přijaté
prohlásili poslanci, še trvají na volebním provolání
s 26. února 1897, které obsabuje společný program
moravské strany lidové a národní.

Německoliberální peslanei s Čech—
všech tří frakcí — konali v neděli schůzi v pražském
německém kasíně, avšak nepoložili tam základ k avor
nému pu a jednotné organisaci — naopak pro
vni neshody musili upustiti od zamýšlenéachlse
všech říšských a semských českoněmeckých poslanců
— nýbrž jednali tam pouze o pomocnéakci ve pro
spěch obyvatelstva povodní ozeného, vyslovilise
ostře proti politice te ena a ale pak
velkomyslně se dovolávali pomocí obou a žádali:
„Zemský výbor nechť zřídí ý komitét kvedení
sbírek dobročinných,vláda pak musí lidu německému
pomeci bes ohledu na nynější politické poměry! Re
eoluci v tom smyslu usnesenou podají němečtí po
slanci vládě. Oproti protestu výkonaého výboru české
národní strany svobodomyslné ze dne 29. Červemce
vyslovili němečtí poslanci největší své rozhořčení, a
obvinili české svobodomyslné lance s bezdůvod
mého(!1!) politického udavačství, kteříprý na Němosvo
lají policii!— „Obnova“ byla prvním z časopisů če
ských, který byl s to smíniti se oobsahu jasykového
nařísení, které obsabovaly pro nás pranepatrné ústapky

jak pozdějšími událostmi plně potrszenobylo. „Obnopravila jiš tehdy, še Něm
korá nařísení, z michá velkou, ba obrovskou vymože
nost udělali teprve pp. dr. Pacák a Kaisl, ale že 00
Němcůmjedná o boj centralismu proti federalismu až na
nůš a opětné dosašení vlády, čehož však dosící lse

uze po rozbití nynější většiny. i v této příčině
yly naše informace — od vynikajících politických

osobností čerpané — úplněsprávné poterdíl tyto dny
vůdce německých katolíkův v Horních Rakousích dr.
Ebenboch. Výroky jeden liberální úředník pravil mu
také bes obalo, še pravou příčinou německé obstrakce
není jasykové nařízení, ale to, že němečtí klerikálové
utvořili s hy a Poláky většinu. Na to pravil dr.
Ebenhoch, že němečtí klerikálové nemohou se spojiti
aněmeckými liberály a nacionály, protože tito nestojí
na č křesťanské a rakouské. Jasykové nařízení

ito bylo od liberálů pouse za štváčský prostře
k pobouření čmců. A dále praví Ebenkoch :

Kdyby se podařilo rostříštiti mynější většinu, jaká
většina měla by býti utvořena pak? Němečtí liberá
lové a macionálové do většiny se dostati chtějí. Ale
s kterými stranami mohli by tuto většinu utvořiti ?

Sami pro sebe nemají většiny hlasů, musili by roto90 spojrti B jinými stranami. S katolickou idovou
stranou, s konservativním velkostatkem, s klubem kře
sťansko-slovanským a s křestanskými sociály jíti ne

mohou a nechtějí, pomévaděvšecky tyto strany olna křesťanské a rakouské půdě. Zbývají tedy jenČeši
a Poláci. Chtějí-li však s Čechy většinu utvořiti, masí
přijmouti jasyková nařízení, neboť Čechů bez tohoto
nařízení získati nelse. Kdyby jasykové nařízení bylo
podle jména odvoláno, musil by přece jeho obsah za
chován býti pod jiným jménem. Ale to bylo by pak
jen čálením lidu. Němečtí liberálové a nacionálové
uznali by jezykové nařísaní rádi, kdyby jen za tuto
cestu mohli se dostati do většiny. eobsahuje jasy

eboť požadavek, že

úřadníci v Čechách mají roruměti oběma semakým
jaykům, neškodí ani jednomu, ani druhému u.ožadavek, aby každý Námec a Čech dorosumívati

sov zPoAlaúřadyve své matelštině, laněrozumí, jest p jea slušný a spravedlivý. y
však úřadníci Čechách nebyli mocni obou zemských
jasyků, musily by úřady obsazeny býti většinou dvoj
násobně,totiž Němcia y,aby německýa český
měšťan a sedlák nalezl úřadníka, e nímě mohl by
mluviti ve své řeči. Potom však musili by poplatníci
odváděti sas o několik milionů daní víc, poněvadě
dvojí obsazení úřadů něco stojí. Odkud by však měli

áci a šivnostníci tyto vzíti? — Dr. Eben
hock praví také, že v melze provésti národ
mostní ohraničení.

Vjezd Slovimců, který se konati bude
v Lublani sa předsednictídr. Šusterčice a místopřed
sednictví dr. Ferjančice, pojednáo záležitostech Slo
vinců v jišním Štýrsku, Krajiněa v Ietrii.

Srbský církevní kongres odročen
Srbský pravoslavný národní církevní kongress byl od
královského komisaře barona Feodora Nikoliče
na neurčitou dobu odročen. Císař dal svolení k od
ročení na návrh předsedy uherského ministerstva ba
rona Bánffyho.

Co chce Kalvín a Maďar Báaffy tím docíliti?
Pravil to nedávno sám otevřeně a cynicky na uher

nejedná se 0 jazy



ckémsněmě, So Sřbové takovou církavní
jekou mají provoelavní Rumunio amtonomii,jakoumajíprotestantéaby20

o hekoucírkovní namesprá popravil, převa
dložil baron Báaffy církovnímu kongressu církovní
ústavuo 258 kterosse dosudplataécír
kovní ústava o než 500 rafochmamnos
ruší, mění a lňuje. Maďar y 60domníval,še

seěnu hladce. Leč O80 mate.

církovníhon“ port hm byli rosbodníSrbovéa pikolí porolní i, kteří nechtějí platnou sa

mosprávnou ústava beze všech příčinpp nýbržžádají, aby vládní osnovu podrobil důkladnému pro
skoumání výbor snalecký, který by uvášil, jsou-li

y přo hodné čilí nie.
Tak důkladné mání nechtéjí zase Maďařipři
pastit, poněv vědí, še by i ten nejhloapější Srb
masil posmati, jaké léčky ma chytrý ar strojí.
V zájmu Ma není, sby církevní ústava uherských
Srbů byla přepracována ve srbského lidu a

v sájmu Maďarů mení také, aby Srbové učiniliges usnesení o svých nábošenských a
osvětových . Proto byl srbský církovní

kongress na doba nearčitou odročem. Když nechtěli
Srbové popravitsrou církevní samospráva dobrovolně
sami, učiní tak Maďaři sami dle osvědčených praktik
násilně a proti platnému zákonu o erbské samosprávě. —
Církevní samosprávu dostali Srbové, když vyhnání
Tarků = Uber, přistěhovalo se jich doBenátu
200.000. Leč sotva v letech čtyřicátých Maďaři ae
smohli, sačali Srby utiskovat a církevní samosprávu
porušovat. Natili Srby, aby vedli po maďareku me
triky, aby do svých škol a obcí saváděli maďarskou
řeč. Tomu se opřeli Srbové, a když se konečně Ma

ďaři pod Košutem vzepřeli i proli císaři, pomáhalispolečač s Chorvaty, Slováky, Ramunya s ostatními
rakouskými národy potříti maďarské revolucionáře.
Srbům byls církevní samospráva opět slavně potvrze
na. Lečr. 1866 dopomohl Maďarům k splnění jejich
požadavků; od té doby počal útisk pravoslavných
Srbů. Nepovolní biskupové, archimandriti a protoreji
muceni byli odstoupit, redaktor Svetosar Miletič ža
lářován, aš co zbláznil, a tak odpor Srbů slomea,
školy jejich národní i střední byly více méně poma
dařeny. SBrbětíposlanci byli od té doby oporou ma

darství a ní vlastencijiš si soufalinad badou
emosti svého národa v Uhrách.

Vyšší hierarchie srbská, dříve neohrošená vůd
kyně a záštita veškerého arbstva, byla demoralisována,
takžednesv srbskéduchovenstvovjižníchUhrách
stojí blíže než-li vlastnímu národa. Totéž
platí o mnohých rodechstarosrbakých a zejména téš
o královském komisaři, baronovi Nikoličoví. Ano, má
silí demoralisuje všady. Proti jaznému znění zákona

i volbě patriarchy karlovick
vní ustanovení srbaké samosprávy. Srbaký kongrese

církevní, v němů zasedá třetina duchovenstva
© dvě třetiny ze světských delegátů, volil za patriarchu
mute jícího, uvědomělého Srba, však k
echválení aspokojemě odporačila muže
avšak dobře sm ýšlojícího.
jedno, maďarská v činí druhé, měníc libovolně

by srbaké samosprávy. Fiakup pk hndrkáy
ma komagressu jednohl zvolen za patriarchu,
přece bo rdili a kásali zvolit drahého. Koa

gress svolil y drahého biskupa Ivačkoviča; ipotvrdiliho,alepronásledovalitakdlouho,aschorý
stařec složil bodnost patrierchy. Na jeho

postarem byl bez volby národníhomísto koagressu,

běskapAndělič, kreatura kalvínskénan se admimistratora Temto přivršemecmaďarské vlády a odětě
ponec svého žil dlouho ademoralisoval národ
a zojména duchovenstvo. Po smrti Andéliče vypsána
byla nová volba, ale s tím dodatkem ministra, še
třeba volit Brankoviča, lebo jinak sa00bude jmo

Stbaký národ viděl, šo jebo samospráva záviníviděl,že je ve
od libovůle ministrů. Na kongressu do
staly převahu mírné šivly a sa patriarchu zvolen byl
Brankovič, který třeba nebyl s lepších biakupův, me
byl také nejborší. Avšak vič jako patriarcha

se býti velmi dobrým, třeba bylohoršího a
toho našli Madhři v osobě biskupe Zmojanoviča,

herně chtěli míti sa, Poeriarohumísto Řrankoriši janoviče porovnávají s
zrádcemBraakovičem. Maďarům ilo se dosud
odstraniti patriarchu Brankoviča, meboťtohoto dosud
chrání vůle , Madaři však strpčají ma šivot

po aličaicky V G0s> i jakýal hi
puje so aj . Gospodaic oupýstřelil me voslavný kříšma náměstí

městečka. A y si to nedovolil, když v Uhrách
smí jiš i sid odstraňovat katolický kříž bestrostně?
— Nedávnovedrala se do srbského chrámu maďarské
fanatická tl a začala po čas bohoslatby spívati

maďarskounár. píseň.Tlupe výtráníkůnebyla podnespotrestána, ale popa soudili a odsoudili kutě 500
sl. sa to, še se osmělii nasvat zaspívání plsmněuliční
otvím. Tak v Uhréch daes samospráva ©svo
boda pravoslavné arbské církve!

Císař německý a jeho choťpřivítáníbyli
v Petrohradě s „ které příslaší jejich hodno

sti. Bak car sice německého admirálem loďstva, jinak ale vala mesi oběma
vníky chladná zdvořilost. Nejlépe se jeví rosdíl,

Eterý byl při uvítauí cisaře Rakouského a arciknígete
Oty dne 39. dabme vPetrohradě apak který se vy
skytl při arítání německého císaře. Veliký jest
rosdíl v přípitcich. Našeho císaře sdraril car: „Šťa
stem přítomností Vašeho Veličenstvamezi námi, mám
sa evoupovinnost,vadátisrdečnýdík zatentone

důkas upřímného přátelství, kteréžnáo ksoběpojíToto přátelství jest utvrzene společným míně
a společnými zásadami, čelícími ktoma, aby ma
šim národům blaho míru bylo . Vaše Vo
čenstvo zmá srdečné ty, jimiš k Vaší osobě
prodchnut jsem, jakož 1 scela zvláštní váhu, jíž kla
du maúplnou eolidarita mezi námi ohledně vznešené
ho cíle, jejš eledajeme. Připíjim na sdraví Vašeho
Veli ma mdraví Jejího Veličenstvaaísařovny a
eslé rodiny“. Německého císaře mdravil car Mikuláš

: „PřítommostVašehoVejišensbras J. Velilko
probád : fosi námi neplžuje sme

dl pop re Klada důresna ta, še
vyslovujiVámzs to svůj upřímnýdir Novéosvědčenítradičníchapo, nássvazkůa dobrých
poměrů,ješšťastněpanujímesimašemioběmaS04

říšemi, jeouzároveň osmnousárukou a
chování všeobecného který jest s

naších netavičných anašich nojvřel
Připíjím maadraví J. Vel.císařovny a y, ame

Jeto zvláštní pocta, kteréž vážím si v plnémjejím

rossabu a kterouje Boje námožnjcévoneobyčejVYSRAMONÁRO. ji v tom, yl jsem jmeno
vám ruským admirálem nejen své osoby, nýbrě
také nový důkaz dalšího trvání našich tradičních,
ugřímných, ma neochvějném základě spočívajících
vstahů, jakož také obou našich říší. Nezlomný mysl
Vaš. Val., ekterého chce jako dosud i nadál sa

ohovati svému márodu, dochází nojradostnějšího

Sosánu,"společněpravoratí k tome: n jícestejnoucestou, pracovatik tomu, om sa po
šehnání toho míra řídili kulturní vývoj Našich ná
rodů. Mohu s plnou důvěrou slogiti poznovu de ru
kou Vašeho Veličenstva teato slib a vím, do můj

národstojí přitomza mnou. Já cámbadu státi
přivelikémdíle, aby národůmbyl mír zachován, 00
vší svou silou boku Vašeho Veličenstva, a budu
také Vašt Veli vo ©0 mejúsilovněji podporovatí

prot kaddéma, kdoby se odvážil tento mír porušití.řipíjím na zdraví Vašeho Veličemstva i na sčraví
Vašeho Veličenstva i mesdraví Jejího Veličenstva ca

I“ Tato poslední slova pronesl císař Vilém rasky.
V přípitkacarověněmeckémucísařinemíničeho,o

Bl$ A

loai opět baroslonští
atteatátnacírkovníprůvod,přiČemšvejimjedaalo

hlavně oživot vymikajícího a Teato

ě,
by s to ovládat kritickou ajtmaci. Veliká
Oanovasa uznává se od jeho i átel, neboť

dokásml, j posoěnů ků
nělska dokámatinošeo |ZavrašděníCanova:a a

státníky evropské výstrahou, aby proti snahámpod

22.,38a S86.srgna4 r. vydávajíco
vmístnostechredakce „Obnovy“ vědy
všedního dne od 10—1$ hod. dopol a
cd 1—6hod. odpoledne, v mnedělijed cd
10—193hod. dopol. Kde se schůzí aje
udových sáčastaíti míní, nechť se «lo
gitimaci přihlásí, bez legitimace noby
do volnodo schůzívstoupit! i |

Všecky dotazy vpříčině sjeudu vy
řízuje v uvedenýchmístostoch a dobách

Připravnýkomitét

na diecósní sjezd katolíků
v Hradel Králové.

Drobné zprávy.
Ke dní 26. srpem. Jak známo se

trámy movými nabraditi, Bi bemně00 te itam probo
řily otropy a tesvláště vté části, vkteré 00 jídelna
nachází. Pro mestálépočasí memohlobýti zaračene,šesedoslavnostinarozeniaJehoVeličenstvabade
moci j biti. Zté i od
obvykléboslinyk oslavětakoPg Bo

Osobní. Psa Adolf Kott, saplujícíprníte
ser,obchodníchnanknavyššíobchodníškolevHradci
Králové, jmenován byl 2. erpna profeesorem obchod
ních naak ma obchodzí akademii v Chrudimi.
Gratulujeme|

PepataáetiJetochodme“k
tarity konanér. 1682sešlose dne 9. t m.

Nu“„E« >  “ + o o = a 
tb-o o o © © wr „ “  » - © a.

) klebve
utlačovaných českých meběje. Dy. Václav

svolaljiždův . Dr.Podlipný,ujal 00u
místodržitele důrazně v Mostě. Mlístodršitel
olsbil,še dá výtržnostidůkladně vyšetřit a Zo 60osobněonichpřesvědší.

Místodršitel hr, Coudenhovo weškal

„P
starostaobceJaroměřep. Fraat Holickýsměstekourados,parkmistrJosefovap.J.Trazler,

Jaroš aj. Na radnici v Jaroměřipřijal
městekéhoděkanavěp.Štěpánkaa

|
IHgHH

Fuěnbi;HY,
ni
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ých soukrome středních dkols

jazykembak r Nldka,Lpdta aRe
dosnradoích po 0 tom

dáváe. k. semskačkolnírada stím dolelsnímvě
děti,še další dovolená jmenovaných profes
sorů po roce školním
býti nomoblaa ds tadís Vpřevýčasmé

aby v jmegoraa
soukrom škol středních od rokuškolního 1896 /i.
sískal. vyřizují ce se dne G. dubna 1697,

č. 2184, 8. ba? . čís. 3290,81. března 1697.čo.3093.Jakviděti,projevujevládamaloupříseň
od U.M. k. Vydršovaným. P

Sjezd studentova sove (eh
Čech konal se vHradciKrálovédne7., U. s9.
srpna. Naujobdse dostaviloasi 100členů „Dobro

00 první veřejná ochůze.Naprograwa byla před
Ó poměru českého otadenstva k veřejnosti“. Paa

Krejčík starosta Slavie promluvil řeč vážnou. Pra
vil, že úkolem stmdontetra jest především otadovat a
připravovat se pro život. Nechvaloval přílišné spolka

| fenl stadentám s varoval před chybemi stadenstkého
úirota zejména mlodší kolegy. Stadenti mají se nejen
vzdělávat, ale též šířit mravnost. Bohužel v toato
směra třeba maobo nápravy, neboť mnosí stadaati
Jiš na gyemasiích oddávají00prostopášnosti apro,
otitaci. Má-li otadent jiné s prospěchem poučovat
mesi napřed sobe vadělst důkladně. Nezmění-li se
stadenstvo naše, nemůže te změnit ani poměr naší
Veřejnosti k němu. Většina dalších řečníků mlavila
Vtéměcsmyslu.OdruhéuniversitěnaMoravěpro
mlavil právník (Udakar Bass. Zaínil se stračně o

Gmivorsitémoravské, zníf so thoologickáfakuka
v Olomenc dosuj dovozoval potřeba usi
versityaporimnostvládyji aříditi.Otémše předmětu

| promluviloještě víse řečníků, jimš všakse osobaí

odpoledno konala semeStřelnici slavnost ve prospěchÚstředníMaticeškolskésHasorafoada,kterábylavelmí
četnénarštívena.Vpondělípromlavilo stranáchve

jpk:
zastupitelstva mají vybí

né mýtní ah Některáokresnísartapi.ra a mýtních poplatků nevybírale,
abražajíce okresními přirážkami,Rokavšakpachtovné
minaléhobyloodpříslušnýchc. k.fiaauěníchúřadů
nařízeno,aby při pachta nýt okresní zastapitolstva

20.
května1897čís.3924aamiítautaa okresnímaza
etepiteistvu uločeno,aby bez odkladumýtní poplatky

ji||
ji:

kikititiE“
l
Hi:
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lská strana lidová se staví
proti socialním demokratům. Haličský říšský poslanec
Sajer uveřejňuje ve „Volksblatta“ prohlášení tobo
amyslu, Še není spojencem haličských eocialních de
mo že nac

tíral socialní demokraciijakošto stranu vesměs se
idovštělou a še jakošto Polák, který miluje svůj lid

© avon semi, nemůše podporovati tuto mesi
stranu, která se staví ne sky protikřesťanskému
nábodenství, národnosti a s0 a majetka. Po
dobné prohlášení učinili v polských časopisech a ma
echůzích lidahaličtí poslanci strany lidovéCena a

der.
Výroční zpráva hospodyňské školy

ve Stěžerách. Hospodyňskáškola ve Stěderách
i školní rok. Školní správa, kterou

( Marie Trachtová vysnamenává
u. Obsahuje dějiny školy, výtah ze

stanov a osnovu učební, vu o školním roce 1896-97,
kroniku školy, správu o poučných vychászkácha učeb..

ních Úckách: správu ředitelky hospodyňské školy
ve Stášerách paní Marie Trachtové o studijní cestě po
Šlesvik-Holštýnaku, vykomané o i t 1696.,
přehled příjmů a vydání hospodyňské školy anávěští
© novém školním roce. Nový 11. školní rok (1897-1898,
počne dme 15. září 1897., na kterýšto den jest cho
vankám příjeti; 16. sáří budou slavné služby Bodí.
Přihlášky chovamek přijímá ředitelství hospodyňské
školy do 10. září b. r. Podmínky přijetí jsou náale
dající: 1. Aby měla dívka p vysvědčení zo
školy obecné. 3. Aby a lékařským vysvědčením,

ju“ úplně zdravá. 3. Dívka,která jišpodelší dobaškoly nenavštivovala, prokáše, že jest mravně
zachovalá, vysvědčením od obce. Za celé opatření
v intornátě platí ae ředem:

R Bří a adpovinna při vstoupení ústava s 60 při :

tělosní prádlo, lošní příslašenstvíasloe: svrehnici,
spodnící 8 po ne příliš němé) s dvojímvlakem a prostěradla, O ačaíků“ 6 ubrousků,kartáče
k cídění, kartáček na zmby,mýdloa sklenicina voda.

pokrývek mapostel platí kaddá

E8.| £
| E

sl. ne
šdá obovanka s sebou následající potřeby:

metra plátna na 2šenskékošile (dířka90ora),
nku aneb jemného plátna na mušskou i

sa) na dvaženskéJj

20 am Široké ne mužské ,

ší © Soodlíve we přhlásil ,00 ve se pli y,
ikoš počel omezen je na 81"chovanek ajiš nyal

t přihlášek.Bovnačšjestsi přáti,aby

Aroje ro vyhlaky,roolePH i 0a ovoje vyc , si
do ústavu stejnokroj: oabyměly několík

velkých barevných sástěr kuchyňských a čermou sá
otěru do školy. Kuratoriem yšské školy ve Stě
šerách, dme 14. čerronce 1897. JossfLoučný, předseda

S eserátyv„Obnevě“zase V „Jbnové“.Jest aš za podivu,
jek zřídku uveřejňují patronátní úřady inseráty osa

dávání kostelních ©furaich staveb Aoprav v „Obno
vě“. Žádejme rozhodně, aby se tyto inseráty dávaly
téždo , “,pakjiřemeslníci,jichžseto týče
úšománířad +prot bkých ako oi 8 i i ti

máhati ns nohy tisk liberálnímu a pokrokařskému?

Umělé zuby pajeolidněji provádíJ. Čáslavský, subní technik v Hradci ové (Pražská ulice).
Týž můše re vykásati mnoha pechvalnými příplsy
Uposorňujeme na naše inserty.

Z vychovávacího ústavu p A.Eittorové vo Vídmi zaslána m*m byla k nahlédnutí celá

pdapochralných.pa s nj končinpozorňuje záleží naodb.vzdělání
dose, na dnešní náš Inzert.

Nový časopis. Dnem1. září počínaje
chánoti nů vJičín každéhoměsícebohatě jlhastro

raný časopis pod jménem: Svět avířat, pověřenýmem 10.000 eremplářů. ie ten vénován bade
ochraně zvířectva, myslivosti a kování koupě
i prodeje veškerých

řat Stane jisté i rádcemKoppom
vatí bude hlavněsvoa

PREREUhl
ž

poů, nevědomjsa zialov: „Kdo , kašdéna
něčím vá.“ Plks to, še list budemíti velmi
esnný o a illutrace opravdu nádherné, bude před

-rnníkulejá padl jí 2 sl.daěně.Ačkolivsa,oji Ý borných spisovna

telů j Ppoepravo tabolo listu, bude vydatatelstva ví práce kašdého odborníka neb zkuše
náhopěstitelezvířat.Zadobréliterárnípráceudílí
redakcesvláštníodměny.Povyjíti kašdéhočíslarosdá

pěn le vstelůmrůznéexotickásvířatajako:, avzácnécisozemsképtactvoi drů
u Ušramye ruda jpspravýmporozuměním a
malesnovšede hojné odbératele a podporovatele.

Katolick kterýs0budedno22.
KNK ng nrd „badevel

manifestacíčeskýchkatol ZPrahy, sekrajůadiócesičeských,zBradaskai sOlo
přihlásilo ce mnodství

promluvío politice Vpondělípo 10.bod.
jednánoo Šivotěrodinném otisku ao

českých déjínách; ©5, hodině bude zvláště pro
rolníky zajímává řeč o otásce rolnické, kterou

| dilatky ivšškonétřídy obyvatel A jímavépe.y stra zajímav .
Jednání o otásce dělnické. Dne 34 srpna 0 9. bo
diněranní proslovemybudou řeči ootáscecelé veřej
nosti palčivě se dotýkající: o otásce školské a
otásce sociální. Veškeré řeči proslovenybudou
v městském divadle Klicperově.

Klleperove divadle. Jednotakatolických
tovaryiů pořádá v sobota dne 21 t. m. v Klicperově
divadle divadelní představení „Diblík“, obraz ze ži

dové „La petite fadette“. Starší tato bra předvádí
sajímavým opůsobem vessický život, líčí věrně po
vaba veskovského lidu a vyniká nejenom dojemným
dějem ale i výbornou technikos. | Titelní úlohu opu
štěného sirotka „Diblíka“ převzala se všácnou ocho
tou al. Libuše Toušilova z Praby žákyně slovatné
tragédky „Nár. Divadla“, pí. Hanny Dumkové —
Benoviové. SL. Libaše Toužilova vystoupila 3 nejlepším
sdarem právě v této úloze v „Národním divadle“
v Praze a hodlá na podsim vstoupiti ve svazek to
boto národního uměleckého ústavu. Ostatní úloby jsou
vesměs v rukách osvědčených již sil, takše lze nadíti
se, že tovaryšská jednota itouto velikou hrou čestně
obbájí dobrý zrak, jakým dosud všecky veřejné její

Z donncovací pracevay v Pardubicích
u | dne 6.t. m. káranso JanŠrámek, 20. r. stár

ušný do Velké Skalice.
Zaotřelil se. Dae 11. t. m. před půlnocí

přišel do hostince Z Bassa 2iletý krejčovský pomoc
ník Jan Kotik se Smiřic, saměstnaný u zdejšího krej
čího p. R. Když vypil 6 sklenic piva, vyzval jej ho
stinský J. Křepela k odchoda, načež teato odešel do
záchodu a střelil se do levého spánka s jednohlavňové
pistole tak, še přivolaný 16 P- MŮDr. Klumpar
mastihl jiá chladnoucí mrtvolu. Tato pak byla přeme
sena do umričí komory v nemocnici. Příčina sebe
vrašdy nebyla zjištěna; sdá se však pravděpodobno,
o il tak Kotík následkem nevyhojitelné nemoci.

© povodní zadršen byl u Střebše zánovní
válec (na pole) zeleně natřený a opatřený písmenem
S. Majitel jeho jest meznám.

Pre veřejné lá dodánbyl k zdejšímu
krajskému soudu snámý zloděj Jam Fiedler 47 r. at
příslušný do Střesovic.

Pro výtránost a spílání na Malémná
městí zatčen byldne 11. t. m.dělník JamDouda a
dopravenk okresnímusoudu,kdemubylvyměřea
trest S dnů vězení.

o 0

Zvěsti s východních Čech.
Z Nového Města m.BE.Přizasedáníck..

okresní školní rady vNovém Městěn M. dno Tesbylo vyříseno: Prozatímní říditel dívčích škol v

Bréce proseniovámřiditelem definitivním. — Za učitele
v Kostelciprezentován p. Fr.Na chlapecké škole v oboru v Náchodě usta
noven JoesfZeman, ana škole dívčí vdruhém oboru
Antonín Ryšavý. —Pro novouškolní badovu vTře
bodověurčeno místoma místéškolystaré ukostela.
— Zvýšení slušného obdrželi: p. Václav Trejman
učitel na měšťanskéškole v Novém Městěprvní zvý- .
šení od 1. března 18907.:sl. Adela Drbohlavová v Ná
chodě první zvýšení 1. brezna 1897.; al. Marii
Korbelářové, učitelce v 6 Skalici navršemno druhé

od 1. sáří 1895.; p. Antoním Pinkava, řídící
učitel dívčí obecné školy v Náchodě šesté zvýšení od
1. dabna 1897.; p. František Moravec, učitel na obecné
chlapecké škole v Dobrušce čtvrté zvýšeníod 1.srpna
1896.; učitel v Hrošce zvýšení od 1. ledna 1897. —
Třem učitelům navržena podpora následkem nemoci

tříd "Programa kupříští okresní učitelsképoraděy. — u příští o í uči
echválán. Školní v Bílém Újezdě má se po
starati o přístavba školní budovy, jelikož dítky Ještě

ly. — Učitelos na obecné dívčí
škole v Dobrušce, iliš Vrabcové, navržen doplněk
slažného od 1. erpna 1896.— Sdělené inspekční správy
schváleny.

Z Po Okrašlovací spolek v Potštýně
komal v neděli po 4. hodině odpolední v místnostech
pama Karla Hostinského schůzi sa předsednictví pana
sahradníka Jos. Macáka. Předseda spolku, univer
sitní profeesor dr. Jan Urban Jarník, který jakošto
rodák potštýnský o zvelebení aozdobení svého rodiště
horlivě se stará, podal jménem výboru obšírnou zprávu
o činnosti spolku, který v patnáctém roce svého trvání
sařídil vkusné, všem prektickým potřebám vyhovující
jíční Jásně v mlýnakém náhonu řiky Orlice. Působnost
okrašlovacího spolku byla velice »labodárná. Městečko
Potštýn leší vromantickém, pěknými stromy porostlém
údolí, jeboš stráně lemají krá né lesy, dva skalní
ostrohy pak okolí osdobeny jsou zajímavými aříceni
mami hradů Potštýna a Litic. Příjemnéjest podél Orlice
stinné lípové stromořadí. Okrašl ující ek měl tedy

méně práce s vysasovánímozdolnýchkeřů a sezalesŘo vrchů, jako více, aby veškeré krásy, zejména

vyhlídky b okolíečínil obecenstvupřístupnými.am ředitel Václav Hostinský, starosta obce p. Václav
bata a majitelka velkostatku,paní baronka Dobřen

ská učinili prvnípre přípravné. R. 1881 hlavně ma
podnět Rap „,Jarníka zalošen byl okrašlující

lek. hi pořízenypobrí a vdoch,ehodníky na lotnépostavena jněno
Podhradí, pořídí!p-č.ným kdež na nejvyšším místě



)

A.Formánokstůl,lavicia zábradlí.Zderádprodléval
badební skladatel! Karel Boadi. "upraveny1 jiná
místa a chodníky. Paa baron Ant. Dobřeaský podpo
roval rovněž rád spolek. Pamprof. Beaeropatřil ředa.
„pohledů = Potštýna“ a letos v nejblišší jiš.době vydá:
okrašlující spolek hojně illastrovaný almanach „Zátiší
Potštýnaké" který se bude prodávati sa 1 si. 60 kr.
Za 1óti letého svého působení přijal spolek 2.681 si.
99ke.příjmů.Lázně říčnía příkoupenýk nímdomek
stály6.436sl. 47kr.,naněfseuhradínákladdary

A Příspěvky Značnou podpora bude udělovati místníožna, která opatřile také půjčku hypotekární na

mk sesahradouho v obnosu5.800.j té poskytly půjčky 50, 100 ce slatých,
-výbor pak hromadnou půjčka 600 ul. Tak uhrašeny
letošní výdaje kromě úroků až na 66 uj. ým pří
znivcům Potštýna a jmenovitě záložně vyslovil p. prof.
dr. Jarník i celé shromáždění povstáním díky — a
rovněš povstáním uctěna památka letos zemřelých
členů. Pan Josef Macák jmenem záložny ujistil sbro
thážděné, že tato bade i na dále snahy a podniky
okrašlovacího spolku podporovati. V Potštýně postavili
si letní hosté více krásných vil, jiní sí tam sakoapili
útalné domky, takže letní kolonie — jejíš nej
čásť tvoří učenci a umělci z Prahy — stálo roste.
Nedělní akademie vydařila se také stkvěle a podala
tím opětný důkaz, še v Potštýně nemí nouze ani ©
ušlechtilou zábavu.

Z Polabí. Roztomilé „Hlasy ze Siona“ odpo
račají konventům svým k úvaze následající: „V po
slední době povážlivě množí se případy, že údové
církve naší jsou soudně stíháni proto, še opomenali
vzdáti činně čest růsným církevním průvodům kato
lickým, ješ 6e nyní jiš přímo provokativně pořádají
a k nimž se uš také počítají i průvody poutnické, ať
jiš, hledajíce pána Boha po světě, (oblíbený vtip evang.
o. pouti) jdou na pouť. nebo z ní se vracejí.“ Nymí

uvádějí, že dle sákona nikdo nemá gti nucen brátiúčastenství bohoslužebných úkonů církve, kteró nená
leší. — Inu to všecko jest pěkné,jen kdyby evangelíci
při konání průvodů katolických ostentativně nedávali

na jevo svůj opor, ano demonetrativně a vyzývavěse nechovali, čímžkatolíky urádejí. Myslím, de by
evang. pán, třeba pam Dušek, divněse díval, a také
nestrpěl, kdyby mu výrostci s pokrytouhlavou bě
hali skrze průvod řební (jako v jednom místě
učinili evang. při průvodu Božího Těla' a všelijak ne
slušně se chovali; jistě by byli šalování. Každý vadě
laný člověk vzdá úctu, jde-li pohřební průrod, tím
spíše, koná-li se průvod bohouslušebný.Nechce li vadátí
úctu, ať se ustraní, aneb ať se chová jáko ve slušné
společnosti: chová li se klackovitě a hrubě, pskaf ci
následky přičtesám. Dále píší: „Vidí-li některá církev
toho pot vynášeti kult svůj z místa tomu vyhra

ženého, kam nikdo, kdo se nemíní súčastniti, nepotřebuje jíti, na veřejnou ulici, kem kašdý masíza 
svým povoláním, mějš si k tomu plné právo ano i
ochranu zákona ajeho orgánůpotad, aby nikdo ne
směl činně jí překášeti neb tupiti, jinak však nechť
si jest vědoma, še jest na veřejné ulici, kdetaké drabý
má právo dáti projersvéma přesvědčení a nošádá
více, neš chovánínaprosto passivní.“ Nezdá se vám,
jakoby si přáli, aby církev katol. byla usavřena, a
jako kupř. ve Francii e průvody jen ne chrám obme-*
sena? O jak pěkně se připouští, aby měla ochranu

e ma -veřejnéulci má právo kašdý dáti
rojev svému přesvědčení, t. j. třeba i klakovskému.
©ne vé s ;fIl.“ nedáme:ši nikdy líbiti: urášky

naší služby. Žs Vás průvody mrsí, ze to nemů
šeme my. Fariseové se také mrzeli, když Pán Ježíš
elavně jel do Jerusaléma. (Luk. 19, 39.) — Právě čte
v č. 316. Kat. L., že odsousen byl kdosi pro in
rušení evang. náboženství, a nemáme nic proti tomu;
mohl se chovati slašně; a vidíte byl doma, ve své
světnici, nebyl ani na ulici a přece byl odsouzen. A
přecene e petici ani interpelaci. Od mladočeských
poslanců nečekáte zakročení, protože oni „až zapletli
se-do klerikálních aítí “ a vyhrošujete: „My or 
líci ostatně bademe naceni rovásti přiměřené
důsledky i co do svéhopolitického se chování.“ Inu
s Pánem Boheml

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík, —
umělecký. závod sochařský a řesbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612.— Sklad Eliščina tř. 24
Právémne došlasocha sv. Štěpána v ši:

votní velikosti dílo přeušlechtilé důstojné umělce,
Prozatím vroucí díky! Zprávu další o výsledku
svěcení díla uměleckého, které Jeho Biskupská
Milost vykoná dovolím si po svěcení zaslati. —
Již em lze konstatovati po zasluze — plnou
chválu.

S upřímnýmdíkem a úctou plnou

Černilov, 18. června 1896. P. Šeneí Balál,

(Zasláno.)
Za ového dranáctiletého meškaní v Hradci Kr.

býval jsem opět a opět ve i kraji požádán za
sepsání různých básnígpřiležitých ; vybověl jsme s pra
vidle rád aochotně, pokud báseň přiležitá nevymykala
se uměleckým mým jntencím. Avšak v letech posled
ních žádosti tobo draba byly tak četné, příčiny k ním

mnohdytakmalokeré, gk pak přednesřečenýchbasní místy tak napros cbopený (nenlavím ent
o nešetrnosti a přímémnevděku některých korporací):
že problašují tímto co nejurčitěji, že žádostem drubu
svrcba psaného naprostř nemobu vybověti. Chystal
jsem se k tomuto problášení jiá dlouho; že tak či
ním teprve nyní, svédčí o mé až zámezné benevolenci.

V Hradci Králové, dne 9. srpna 1897.

.b

2 arové "ackůna | Politické! din

|Kekovéhopod ochranné 20. Jama Ne i
v HradciKrálovébudevúterýdne17. l.m.:
v 9 hodin ráno vespolkovém domě

| Adalberfinu,
Jiříkovátřída čs. 300. v Hrad Král.
-Nato budeve dvěhodinyodpoledne:

v láše mistnosti schůse avného komilétu
pro děecéenísjesd katolíků v Hradci Král.

Politické tisk.pod ochr.sv.S .

Dr. Alois Frýdek.

6bo

>...—-=-m

ředseda.
P Frant. Šale,

jednatel.

| (Zasléno.)
Z Bovačě do Rovné | ch dvou

člalech „Neodvislých Listů“ otírá se nějaký pan
B—, svobodu myšlení a jednání má jen pro
sebe najstou a jinému jí nepřeje — o našeho p.
řídícího Orla za to, že vatoupil do apolku katol.
učitelů. Pan B. byl přitomtak nešetrným, dotýkati
se osobních rodinných poměrů pana řídícího, kte
réž počínání odsoudí kašdý slušný člověk. Na dů
kaz, že ten pan E. mluví jen sám za sebe: pro
testujeme my podepsaní proti počívání jeho a pro
blašujeme: že nás to těší, že náš pan řídicí měl
tolik odvahy, přiznati barvu jako kstolík, ač mohl
věděti, že za to bude vysazen zběsilosti ledajakých
bezkarakterních nedouků.

Nejsme v obcích našich katolíky jem papí
rovými; narážkou na Vambeřice urazil pan B. na
sta občenů zdejších, kteří každoročně putují do
Vambeřic od nepaměti, aniž by od pana B. brali
si milostivé dovolení. Může za to pan B. putovat
tteba do Kostnice — my mu nebráníme.

Té straky na vrbě „že obec naše stane
so terčem posměchu v Čechách“, proto,
že náš p. řídící jest členem spolku katolických
učitelů, se nelekáme. ——

Jméno naší obce má dobrý zvuk v celém
okolí a kompetentní páni dali obci naší svědectví,
že není Roveň poslední meri uvědomělými obcemi
okresu Parbubického a statečnost katolická nijak
nám nebrání v tom, bychom kráčeli a duchem
pravého pokroku ve všech odvětvích hospodářství

- a Vpravdě spořádaného života společenského.
My jeme přesvědčeni, že učitel má býti me

en evičitelem — ale vychovatelem aco takový má
ýti „dle Komenského“ sám zrcadlem a příkladem

dětem i v příčině nábošenstrí; neboť kdo sám
něčebo nemá, nemůže to dáti ani jinému a jest to
usnavou pravdou veškerého vychovatelství, že ná
boženství jest a zůstane mejblavnější pomůckou
vychovatelství, a jest-li u učitel e tato sůl vyvě

trala již tak, že se nh ekázati se co katolíkveřejně, jsou děti i rodiče jejich k politování.
Z obou dopisů pana B nepokrytě vysírá

tajné přání, kdyby tak ten pan řídící Orel „už
šel“, aby buď pan B. anebo jeho napověda mohl
na teplé to místečko se posadit a tu mu již na
před radíme, chce-li tobo jednou dosíci: aby ne
prodleně vstoupil do spolku katolických učitelů,
neboť bez této kvalifikace budou hrozny Roveň
ského pasařídícího“ pre něho tuže vysolio.

a konec vyslovujeme panu řídícímu našemu
úplnou důvěru a ujištění, že možným krokem svým
v Rovni jen získal; nechť se těšítím, že není
špatné ovoce to, na kterém vosy a sršni hlodají

V Rovni, dne 9. srpna 1897.
Michalec, v. r. starosta v Dolní Kovně. E. Starý,
v. r. farář a člen místní šk. rady. t. Shejbal,
v. r., člen místní školní rady. Josef Stěpánek,v.
r. člen místní šk. rady. Fr. Teplý, v. r. starosta
Horní Rovně a předseda m. školní rady. Fr. Ha
bětínek, v. r., -členmístní školní rady. Váslav Kří
žek, v. r. člen místní šk. rudy. |

Tržní zprávy. |
V BAredoi Králové, dpe 7. srpna 3807. 1 bl.

pšenice al. 8-80 až 970, žito sl, 5.60 n 6.10, ječmna
sl. 5-10 aš 5-65. oves zl. 3-10 až 3.60, proso .s 0.—
0:00, vikve sl. 0-— aš O—, brách sl 9.— až 10.00.

. 9— aš 24—, bramborů sl 1-80 až 1 60

M
Nový oltář

gotický, 370 m vysoký, čistě polychromovaný
a slacený levné se prodá, Pro interezanty

k vidění v závodě 150

+ vdrasů, srcadel a rámců

Jos. Kieslicha,
poslasovačevHradciKrálovéJiříhovatřída.

Emanuel Miřiovský.

.9:8

„

10
'vLápovýchtadech v Hradci Král

Pakařské pata |
na topení hnědým uhlím

továraana srujea slórárna ben

-Josefa Horáka,
v Lomalci nad Popelkou.
7 9+0 M,- M0 M. 20.00. 7. 7.

řimní sklnin
jibovolných vzorů po 20 kr.

Pivní láhve
s pstestní uzávěrkou

Jakoš.i ostatní akleněné a
porcellánovénádobí pro hs
stince a domácnost v obrov

akém výběru za oeny tovární nabízí | 20
o E W.Skuhorský.

výroba asklad nábytku vMradeiItrdlové.

Pro pány rodiče
Ve všeobecně známém a pln důvěry pošívajícím oc. k. místodržitelství ve Vídni schválenémústavu pro kre=

sloní střihu,přlotkovámíAk časté teroě
tyimajíise i

a
ručních ne celélovné

a ručí sc zs
nete vzdélání.Zdohkoum=

Ústní zprávu o úplné spokojenosti podá z ochoty da
stojný pán Jes. W. Lukášek, duchovní správce Lute
rova Ústavu a gymn. katochetaw Hradci lové, pan
Jan Cholt, prokuratorw Somotimě pošta , pan
Frant. Bodlák,rolaíkv Divišově poštaStudenána
Moravě,pán Daniel Bébr v Strakonicích, pací
WU. Reedlová, choť vrchního úředníha státní dráhy
v Nerudova ul. gó0, pan Jeeef čalóu

Písemní dotázy saslány na.pí

Anežku Elitterovou.—
Hditelku ústavu Vídeň VIII., Lerchenfelderstrasse. 46

František Doložal,JŽ ftta oN
v Novém Bydžově č. p. 138.

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a-al.
patronátním úřadům ku provedení polychromií ko
stelů, restauraci starých melcb (fresco i olejových)
a vobkoré práci dekorativní.

Práce malířské provádějí s6 ve všech dosud
4 známých technikách. Skitzy be požádání se před

loží a při zadéní práce ss meúčtají.
Práce mimořádné, jako; zlacení oltářů a řez

x bářské přijímám do vlastní řežie a zadávém jen

x n rud týzající maleb
JK zdoby chrámů,jekoi irozpočty « ochoty odarmě.
E. Cbudšímfarnímosadám

KNRNKRNRNRNRRNNNKKRNNY

ní Českou
ci moMeďowinu ©

vyzaamenanou pochralným diplomem ústředního
včelařského spolku pro království české vyrábí

Vinc. F. Kosek,
továrna malikéry asodovouvodu vo Vamherge.

Waldek de Wagner

© a k. dvorní dodavatolé.
Úředně oprávněný závod

k zařizování vodovodů
pro obce, velknetatky, továrny, lázně
atd. Nejpraktičtější aoglické a fran
couzké klesety. Sprchy, hydranty
pouliční, požární 'a zabradní. Vodo

měry. Hadice. Stříkačky. Fon
tány. Čerpadla všeho draku. Mon

táše proti záruce vlastními montéry provedeme po
skytuje i sabespočení proti zamrznutí.

Cenníky a podrobné rozpočty zdarma a franko.

KRRRA

+

KRNRRRNU

:šax



Tovární sklad obuvi $
firmy Al. J. Nejedlý v Kaklenáchzachácí te M

wMradolKrálovéwpanaA.Dvořáka
vdoměč 164nanáměstí,vedlec. k.souda

Mhmy£node maille, odndjododnl hobavs materiala, od nejj
aelegaztaího| číhoaš do najjem

provVýhodná koupě
A“ pro huědálte."B

. Veškeráobavzhotovena„jestheyrobené ve vlastní bí ko 2.

sna |Mame tedy maso) terial ručiti. 1$9

narrdel TŘslruje
a veškeré potřeby |

ku fotografování.7

Tomáš Loukotaprvní terárae fotogr. přístrojů vČec4e talolena r. 1874,

"rV nán jorďfunděbýntřida 67

Jdi Vejudlý,dohorační malíř
+ NovémBydžově i

8 (tro V kfšcíKral“

odybáčeje viisti í provožnýHehkántřvních

*=KAREL-HERINK<
k Praze, Malá Hariera ul. č. 1471

k: doporučujesacenyn pděky bedráhné, aflasové, peřímplne 6,

ZoskvénnejnovějšíchÚpěmá

vyíráníe neb krajkou zdobeny. tý

ek 9 De

r |

přívětný Boudní znalec ©othoáné

bený sklad klenotů, aslatých, stříbrných a

brné hodinky L jakosti; dále pendiovéhodi

OdjednávPáry velí jí nad

VÁCLAV ŠOLG,: |

: H V HraěníKrálévé

pravýchzí ce granátovýchšperků,stříbrné [P

ny a bodíky různých druhů se zárukou 1— JŘ.

Vše sa levné ceny. G8)

NĚCYP

př ZMaúTrodKlnof <

©latnékaotřibeník,'

Bf (ov -Jánské náměstí číslo 17. |
" SRÍdopnrářuje "etěnénruohsoanotra hojně záso

stohbí. z Bového ačínského
osdobné stelní nádobí -vodleré zlaté aatří

8 roků za ceny levnější neš všude jinde.

| p, ešeníseč 5úoěnd tonlne ©mne Ji

Btaréskvostyse kupují svyměňají.| . „l
AX dokAR Weja KK WP,RKoko]

JAN HORÁK
M SOUukeník
V RYCRNOVĚ n K
c (polnínadobu pojizimní

čistě vlněné látky
RB“vlastní výroby. "U

Vzorky Ds poládání sálu franko.
-DěLůje všem svým milým veledůerěja
velectěným zákazníkům za exácnou přízřízek, pro:

EAion.>

M

| -- V-RYCHNOVÉN.'ENI .
Havlíčkova ulice č. 197.

nátním úřadům

ka pozlacování oltářů, RÁŘNOŘků
a veškerých potřeb kostelních.

% Mimo te příjímá a vkusně provede

malby ohrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

Veškerézakásky vyřizují se vkusně trevale a lovně.

= Jenza 2 kr.
korespondenční lístek a obdržíte 10

zdarma afranko
nejnovější cenník firmy

A F KLAUS,
továrna na razitka a písmenka

v Liberci.

Svůj k svému!

Vytám/nán na výstavě v Hradci Kydl. r. 1804

slevu moedeilila dáplomem.

UMĚLÉ podle nejnovějšíhoamer'okéhozpůsobu vyrábím a koném ve

ZUBY „Mkerépracev ohozten spadající. přesněa oolidně na základě dlou
boletých zkušeností, ra
če sa nejlepší obeluhu a

nišší ceny než -všude
„W jinde. 88

VA Cténé příssi obecenstva
„porenčí wev úctě plné

Joset Čáslavský,
v zubní tec! nik

Pražaká ul č. 77. v Hradci Král.

Svůj k svému!

Sensačnívý vynález:
> Bolo Výhradná privilegium

pro universální ehbránicíprostředek

přotl posení nohou©
Jedině nosení mých patentoraných z dobré kůže
a s vložkami ku prosycování shotovených střevíců

proti pocení nohou uchrání každého od ne oného pocení nohou, ale též i od příje

Plsnýne oznobonin|<akuříchok|

VORYJÁ1EDIIOS.....

míry sdarmaa framko. BL :
Josef Hanzlik, |

Vídeň XVI, Weisggasaa2..

Kočár
nejnovější soustavy, pŘice solidní,

cevy levné doporučuje

Čeněk Buben,kočárník
w Hradoi Králové. *

Vyznamenán na výstavách: V Jaroměří stří
brnou, v Dobrašne zlatou, v státní
bronsovou medalií, v Hradci Králově nejvyšší

| vyznamenání čestný diplom s právemslaté medailie s korunou. 78



zapsané společenstvo sručením obmozeným,

uherských, dalmatských, tyrolských, též bosenských, bercegovských a šumivých.

6“OOA

bí Žádná dřevní honba (dřevomorka)avihkost zdí více.

Zančnělepšív kašdémohleda než všechny ostatní pro
T | zouranné, 10.000důkazů 10 ned., 3dipl., zhmaky. | Zkováka postačí! Brožaryzdarma|

Vidal, IV.,Haaptstrnase 28. Zástopci se hledají. Ge

2000000000000000000000000+o-jiuJE| o|;
: Pražské elektrotechujeké komanditní opolelnost 3
© o

3 JANDOUREK A SPOL |: ý
2 elektrotechnickátovárna- 3 arní
o Praha-Bubny,Rudolfova třída 259 : novinka
8 doporučuje služeb ových s pro pázy ma obleky

8] Kužiováníosráten,přenášenísy, td a togrfl, 2) | c ve
© vyrábí S||| Metr zl. 3:30.
| r umelydynamookktnkéa rokaoaráty, | obybs

staví a sařisuje

$ ústřednístaniceoloktrickéku oovětlováníměsta vol- (6
© kozávodů amávšechnypotřebypre zařízení elek- (©
8 — teleké na oiladě. %

Š| zm pomoutáceZavnst 2 |;
O| př dni < ooolienů- :=- n O +

mz

V PRAZE, na Vácarehém nám. číslo 63,,

v nejsolidnějším provedení nabísí

závěsy do oken,
závěsy ovilinkové,

Diamantinem.

Cenacelélahve2koruny,',láhve1kor.

BDG"VLASY"E
AtdRZpeúplněodatrenízjouvědáočším

Obvosnutnopředemsaslati,tážvpoštovních

spácskéch,poštou©18kr.více.Gemerálnísastepitelstvomají:Aůruženékanedláře„Fakter-Cleare“

závěsy damaškové, 3
závěsy dřivkové, a

závěsy prkénkové. : a
Cenniky zdarmaa franko. x : 0. molnn

s br. 90

Na semké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá mdalie“
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1898
nejvyšší vyznamenání: Čestný "diplom státní. Na

P P 3 P+ :
rsko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové

O OVSlvyšk vyznamenání:Zlatámedalies korunou| NhNárodopisnévýsta oslovanskév Praze1993.1.cena.
ek diplomN.V.Č.

M| Česká, na četných výstavách prvnímicenami poctěná

ÚorárnaDApiana, PRŮM rmonák POZE 

v Náchodě. %|1LHI LHOTA
Tato na základěustanovení císařskéhona- T Hradci Králové

Muení ze dme $7. června 1850 umtor obchod. Zihannísklady: ve Vídni,III.kola jest ústavem icím odborného vadě- VS osian 31. v Bruě,

K vdá obchodníchtón postě jícím, Ore uliceč. 7.se administrativní úředníky rouší budob
v závodechobchodníchnebo průmyslových. spo na

Do álky příjímájíje Sěštanaké,jakož i„tě. -| osvědčenáre ne oly m é ži A
přijímacízkonikou prokážízpůsobilost, piana, planina a

r nýřádnéposluchačepříjatibýti mohli.Mi-. harmonia
, mořádní posluchači se rovnéž přijímají. evropekéa americkésoustavy

« | Nový školní rok počno18. zářít. r. všech rozměrů nách,
koné so 16. de 51. ence a od 1. ae le. ladné serní úpravě,zaročeké

září t-r. krvaalivostí a vyrovnanéuhla- :
v rar zvačnosti, Moby ejně lerných.

Pbžndopláckyza výhodnýchpodmínek.

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko
Záreka pětiletá. Vývozdo všech zomí. *

NSERÁTY
do

pap“ slavnostního čísla "8

Obnovy
které vyjde v trojnásobném náklady

a rosšíří se v zemích českých,
přijímají00

do čtvrtka dopoledne

| 2 lesů jihočeského Podumaví |

ÍGkilovouláhev2a9sl 60kr.)
„Broutags eko zavařené 8 iy, nondet $ l záelěkoo.

Bačtoovbě ad a tepamstorstí Zomj- |
Ňjemnější s pravoe j ooračí. BMW-Před

|E |iy <
olněných látekč|

| oděvních -|

I
k

všehodra avlastaíA národyaselkání|
zecoenyejlevnější

Jindřich Hon,
vyrábitel vlněného zboži ve Výškově

(Morava). 186
Vsorky sdarma a f$áako.

SW-Ovský a břesřanskýzů a.00)

latinné lázně
uřízenépřesně dle americbéhospůsoba,rašelineapřiníšoboubkyselfuy



, M .. . Eu o „MK Ku sjezdu českých katolíků! |
0u . P . . M

Ď Jy o - “4
V | k
KU ., r Ž

% É dávné šumíc se hlubinyvěků, $ A přišelzábleskrána oslnivý : Ňv S tajemnou delestila kdysi bájí : tak pojednou, jak v Damascensképláně p
ed F Blaníka hloubi tiříc čeká reků! když sáře mebestryskla snenadání :

(4 Aě nejkůř bude v českémnašem kraji, do duše Šavla — odlesk ráje snivý —. Ň
K až víra, jasyk Váolavovýchdětí a stíny mísely, ješ duši spjaly %

(xe - Sepřitel sděbláodvášlivou dlaní, © „ k. 9Svou náruč šelesnou asvětlo Páně o

- de ==. s0uk hromnýtrud te rosblajujínění k . 9 Damaškuskolopevná.svitlo.valy! s
E 7 om Hole rakůve nápí OPome,dóskdštědré jsouTvédlaně

je v jich čele Václav, vojevoda svatý l
© s Pí velkou nad sářící hlavou, Tvá ruka neskrácená — milostí Tvých moře
gh meč ohnivý, na hrudi krunýř slatý, jest otevřeno všem, ješ Tebeprosí!
a“ obklíčen anděl druší miholavou Vis děti své, sto modliteb dmes rosí
+% v Blaníka objeví se puklé bráně Tvůj trůn o Pame, jak ranní soře
. s jako Michal anděl, miles Do do květů čistých plá, jež nesou v lůmu
3 wkončlbludů starých -epopeji, své tiché modlitby ku Tvému trůnu! —
. 1 meč velkna v srdce jedovaté saně! — Vu Fane v chvíli té, kdyš českouchalu

sr | před slobou císí zachránit si idáme,

s Toťbáje jen, vmášrunou. zlatoupsána duchAsraelesily naše láme! —
“ jest praeda stará, ierá chvěje svěřem — Mesvornosí klelá! — bratr proti bratru,

še pravda dočekáse svéhorána! — vlasť, víru, jasyk Václavových dětí! .
, . e : . |;

s List dějin našich vrukou mých se chodje, — Kdybratr bratru padnedoobje? — (
kdy smýcaljasyk Václavových dělí Zřím budoucnosti obras velkolepý: a

4 isden hbdruhýbyl anastávaljid třetí « Velikéránov semi matkySlávy
í a všichně soufali, še kdys se rosepěje “ dav lidu nepřehledný v plesu slaví,
. Maholemčeskýmčeská domovíma. jak vnadšení je viděl mládecslepý! :

a Pů básník lidu valkonečníthrény, Svor skály blamickérospuklý seje
3 popelkou byla naše vévodisa, a Václav svatýv síle nadpozemaké,
( v níčeskýlid své matceodolsoný“ svůj šehnálid i šírné lányčeské
2 Cisincůmjasyknáš byl buposměchu nad nímifprapor várystaré věje!
v . 6 národ svůj Čech sapřel bratru Čechu! :

. . Vše poulemspjato lásky jednostejné,
Tora poslední,ješ lidu ješě yle — jel, srdcímdává vára Spasitele—
byl jeho chrám — chrám veský snískou věží, me násilím, ješ ruce rosechvělé

£ kdečeskámodlitbase srelů lila, kodporusdvihá !
“ jak v mrtvou pláň kdyš vánek dýchá svěří!

Ve chrámu svém měl lid své (řetsemany, Chvíle svělodějné,
Grál sily své, jímž léčil svoje rány vy posdraveny budie! Sluncem novým

-ajiskru naděje vsvé šivil udi! — — nad krajemzaplaneče Václavovým/
V WadimírJ(ornov.

. |
. „> |

E:p
m © +JANE iO "|
M< X " |
EP -A A 2. 8 E , 7.o o T X“ ě < - o 2 LN 2.. :



Čechové katolíci !

Jak jiš v mnohých novinách oznámeno
bylo, bude se konati v městě našem dne
22, 23. a 24. srpna 1007 

diecésní sjezd katolíků
s následujícím programem*

22. srpna, v neděli odpoledne: Svě
caní diecés. epolkovéhodomu „„Adalbertina““

Vyjde se z kathedrálního chrámu Páně
o půl 3. hodině odp.; svěcení vykoná Nej
důstojnější pan biskup a prosloví přiměře
nou řeč.

=- V 6 hodin večer první schůze
v divadle Klicperově; zahájení sjezdu, prvá
řeč:© politice. Karel Ervínhrabě
Nostita-Rienek. *

23. srpna v pondělí: v 8 hod. v ka
thedrálním chrámu Páně pontifikální mše
sv., při které zapějí cyrillské jednoty cho
rální mši.

V 10 hod. v divadle Klicperovědruhá
schůze, přiní druhá řeč:© životě
rodinném, pan c. k. školnírada
František Lepař, gymn. řiditel v. v.; třetí:
© tisku, redaktorp. FrantišekŠtábl;
čtvrtá:O českých dějinách,
p. Dr. Gustav Domabyl, professor theologie.

V1 hod.odp.valná schůze
ve dvoraně Adalbertina Jednoty katoli
ckých učitelů.

V 5 hod. odpol.: třetí schůze v di
vadle Klicperově, při ní pátá řeč: ©
otázoe rolnické, I p. J.Krub
ner, správce vělkostatku Hořice, rytíř řádu
Františka Josefa, zaklad. vodního družstva
v Čechách, IL p. Fr. Ječný, rolník z Běchar,
ašestá:© otázce dělnické, p
Václav Myslivec, dělník z Prahy.

24. srpna, v úterý v 9 hod. čtvrtá
schůze vdivadle Klicperově,přiní sedmá
reč:© otázce školské, Nejdp.
Eduard Jan Nep. Brynych. biskup králové
hradecký,aosmá:©) otázce sooi
alní, p. Dr. RudolfHorský,kaplan v Ou
něticích, po níž řeč závěrečná.

Zvouce tímto na sjezd jakona důle
žitý projev života katolického v diecézi
králohradecké vůbec a v městě našem
zvlášť připomínáme následující:

Schůzí sjezdu se mohou sůčastniti jen
osoby opatřené legitimacemi, které znějí
na jejich jmena. í

Kdo chce legitimaci -dostati nechť se
přihlásí u přípravného komitétu na diecé
sní sjezd v Hradci Králové, který úřaduje
v místnostech časopisu „Obnova“ v Hradci
Králové č. 34-[ a to všedního dne od 10
do 12 hodin dopoledne a ode 4—6 odpol.
V neděli jen od 10—12 hodin dopoledne.

Vstupnése neplatí; na uhražení výloh
se sjezdem spojeným může přispěti dle
možnosti.

Dámy budou míti v divadle Klicperově
místa na tribuně a v některých ložích;
páni křesla, sedadla a místa k stání
v hledišti; na galeru bude sbor pěvecký.

Legitimace zabezpečuje jenom vstup
do schůzi, nezaručuje vňak určité místo
nebo číslo v divadle.

Poněvadž při této příležitosti zavítá
do Hradce Králové mnoho cizinců, jest za

obyvatelstvo zdejší přivítalo ©ozdobením
svých domů prapory, slušně tedy žádáme,
aby páni majitele domů laskavě tak učinili.

Potřebná vysvětlení v příčině ajezdu

p řípravnýkomitét na diecésní sjezdtolíků v Hradci Králové, |

V Hradci Králové, v měsíci srpnu 1897.

Přípravný komitét.BA

Vítejte nám!

Čechové, katolíci! Vítejtenám vtomlas- |
ném českém kreji, kde Labe e -Orlicí-se M |
Vítejtenámv městěSlavníkovců, a jorodu vyšel sv. Vojtěch, světecčeský, vítejte
nám v sídle starých českých kuížat, velkých
naších králů, vítejte nám v dávném sídle čes
kých královen!

V našem bratrském objetí aťblažen dlívá
ať Prahy syn, matičky stověžaté, ať chodec od
dalných Karpatských hor. Vítejte nám z krajů,
kde Hostýn a Velehrad vévodí, vítejte nám

z města Jirsíkora, kdeŠamavskýa bor,kdeOtava zalévá české laby, vítejte od Ripu,hory
svaté, vítejte z míst, kde do nebes výše pne
se Blaník, Svatobor. Vítejte z krajů Krkonoš
ských, vítejte od dalných Krašných hor. Ví
tejte od Orlice tiché, od Libice, kolébky Vojtě
chovy, vítejte od slavných Hor Kuten, vítejte |
z města Araoštova, od vysočiny českomorav..
Vítejte od modrého Danaje a ze všech končin,
v nichž ozývá se hlahol slovanský. Vítejte nám
na sjezd katolický, na sjezd český, který utvrdí
nás u víře svaté, který v lásce k vlastí nás

silní, která opět utvrdí ve vlasleneckém nad
ení osvědčené a otožilé již zápasníky.

Vítáme Vás se srdce opřímného, skromně
ale bratrsky, tak, jak skrovné naše prostředky
nám toho dovolají a doponětějí. Radostně tisk
neme dnes raku Vaši bratrakov, opíráme ae

o statné Vašepíčo v tom vědomí, že Vy Jstečínás,a žekdoprotinám,—tohosám
ůb smete!

V době, kdy nežijeme ve svorných po“
měrech,jest nám aspoň národní vzájem“
nosti nad míru zapotřebí, jest nám zapotřebí
vzájemnosti všech kruhů těch, jímž jde o za
chování a zvelebení naší svatováclavské víry
a svatováclavského jazyka. My máme pevnou
víru v opětnou společnou práci všech Čechů
dobré vůle, a víra tu v nás upevňoje právě
přečetnépřihláškymužůi žen,jinochůi dívek
všech věků a stavů, laiků i kněší na sjezd náš
česko-katolický.

Netřebadůkazu,še v jednotě je síla

a žespojenými ailemi dojíti lze cílů velikých.To platí jak o politických tak ob
čanských,tak io sáležitostech cír
kevních. Veškerenvšak život veřejný svými

rozmanitými snahamiJen v čilém styku azvláštní občanské, politické a náboženské zájmy
zřídka tak od sebe dají se odděliti, že by vzá
jemvě na sebe vlivu neměly. To dokasaje ve
řejoý život všech národů, a tak i naší vlasti.
Nedá se tedy zabrániti, aby icírkev se svými
vznešenými úlohami ve společnosti lidské ne
byla více nebo ménědotknuta časovými proady.

Velice případně vyznačaje povinnosti ka
tolíků v přítomnosti hlava církve, slavně pa
nojící Lev XIU. ve svém apoštolském listu
biskupům belgickýmze doe 10. července m. r.
následujícími alovy: „Činnost katolíků musí
vycházeti z týchž zásad a pohybovatí 00 ve
stejnéliniiatakjako je dnotna60 rozvinonti,
aby církvi byla užítečna a úspěch měla. To
hoto kýženého cíle nebude však nikdy dosa
ženo, jestliže katolíci poodloživše svá vlastal
mínění a zvláštní snahy nebadou jediné a hor
Jivěspolečné dobro na zřetelímíti, totiž
vliv náboženství na soukromý, ve
řejný a hospodářský život, ahoda
autority se svobodou,podpora dobrých
státních zřízení, zvláště co vsdělání mlá
dešžese týká,sveleha hospodářských
a kultarních poměrů“

Katolíkům a zejména kněžím čínívá se od
mnohých výtka nevlastenectví anebo jako by
láska k českému národu a vlasti stavéli jakci
do řady druhé. Edo český národ probudil, kdo
vedl nejtužší boje za jeho práva a školy, kdo
v první řadě podporujeústavy národní a školy,
tomu se taková výtka nečiní právem. A kde
se u nás udržela horlivá víra, tam nenabyl
také půdy zhoubný interaacionalismoa. Kdo
se Čechové nejsváze odrodi? Tam, kde není po
staráno o českéškolya bohosl.,kde Čechovéu
prostředinteruacioná.ntho Ižiliberalísma stanou

ve Vídní, v Ubrách, v uzavřeném území i ve
Spojených státech amerických, kdež věady
český živel již v druhé generaci misí.

Kde jsou katolické kostely a školy, kde
lid českýhouževnatě Ipí na katolickévíře otců
svých, tam lpí í v dalších generacích aa rod
ném jazyku. Čechové katoličtí v Prusku, vChor
vatsku i « Spojených státech jeoa toho do

em.
Kdo má oči a chce viděti, tea vidí a ví,

že liberální interoacionalismus hrozí národy

př raviti o víra i národnost, že za padesátieté své vlády způsobíl pravé spousty jak

vpoměreců majetkových, tak v národních anáboženských. Za to církev Kristova chrání
národnost a v světových bouříchza posledních
dvacet století udrželi se malé národy křestan
ské, za to zmizeli velcí národové pohsaští.

Také národ český děkuje za srou záchranu
křesťanské katoliské víře, kteroublásali apo
štolovéslovanští, ov. Cyrill a Methoděj
Katolickon protipeformací prohlašujínašemu
národuza prospěšnoustejně otec vlasti,pro
testant Palacký, jako rodák mésta našeho,
dějepisecVáclav Vladivoj Tomek, ne

P učinila o vmioech stole panajícím. obách,kdy ja

český Vpozen ze Škol a úřadů, kdy v lainěs paláců šlechtických, z komnat bobáčů a síní
Bčeoců, podržel ochranu v katolickém kostele
a v chatách českých řemeslníků a rolníků,
v nichž pevoč zakořeněna byla svatováclavská
víra, udržel se též posvátný náš jazyk svato
václavský.

Všichni velcí neši malové byli věřícími
křesťany. Badoncnost tedy patří nikoli těm,
kdož prohlašojí katolictví a křesťanství za zpá
tečnictví a neštěstí, a kdož s woderním pohaa
stvím hlásají cizí interaacionalismus, ale bu
doacnost patří těm, kdož hledají spásu Slovasů
v křesťanství a katolictví.

Bv. Otec, Lev XIU, vystihl velik /
zoam Slovanů a slovanských věrozvěstů Cyrilla
a Mothoděje, v památné eacyklice ze dne B0.
srpna 1880 ke všem patrisrchům, pr.masům,
arcibiskopům a biskapům celého katolického
světa káže uctívati slovanské světce a horlivě
ge zavazuje o to, aby Slovany pravoslavné sjed-:
notil s církvíkatolickvo, aby význam voške
rého sjednoceného slovanského světa tím více
v dějinách lidstva padal na váhu. .

Styky sv. Otce s carem ruským, s kníže
tem černohorským, poměry sv. Stolice se Srb
okem a Bulharskem jsou ty nejpřátelštější, a
tak lze doufati, žeco blahodějně započal papež
Lev XIII., s úplným zdarem dovrší Jeho ná
stapci na stolci Petrově.

Proto jest povinností naší, abychom jako
Slované kráčeli za příkladem sv. Otce, aby
chom oživovali, sílilí a utvrsovalí,
badili a zachovali vědomíkutolické
v českoslovanském národě našem
abychom bájili sv. víru katolickou,
nejdražší dědictví sv. Cyrilla a Mo
tboděje protiútokům nepřátel.

Mocným a vydatným prostředkem k tomiů
byly českokatolické sjezdy v Brně, v Příbrami
a v Táboře, a tentýž účel sleduje katolický

sjezd v Králové Hradci. Ten slabým dodá sir,nerozhodným energie, bázlivým erdnatosti, od

hodlaným ne a všem jedné, svorné vůle,žíti pro Ježíše Krista a Jeho zákon, saštípit
Jeho učení do srdcí jednotlivců, vnésti do ži
vota rodianého, učinit je základem života ve
řejaóého,občanského i státního.

Jest tedy svatou povinností všech upřím
ných, věrných katolíků, aby 60 nejhojněji se
sáčastaili oohůzí sjezdo, u nelze-li osobně, tož
aspoň poslaným souhlasem a pozdravem, aby
se vědělo, kterak rosteme, vzmáháme se ©
ellíme.

- „ProBoha a krále, pro církov a
vlasť!* — budiž našim heslem, tak aby každý
mohl říci e naším národeím pěvcem Františkom Sušilem:

mé -ovládnulo
Dvékrásekspanil pr o aale stánek,semská j sv
Olrkova Vlast — tyrv milují teetersů ch
kajdé půl, každámámeje srdcecelé!

Rozhledy.
Dae 19. srpaa.

Letošní prázdniny mladočeské politiky sa
čaly dosti zábavně, doby „kyselých okurek“ úploč
důstojně a pro mladočeskou politikua velitásské
její cíle docelacharakteristice y.

President pražské obehodaí komory pan cí
sařeký rada Wohanka pokračoval ve svém popí
rání oprávněnosti, aby sekretář téže komory pam
cisatský rada dr. Fořt držel mandát říšského
slasce. Byla to předně domácí vojna v obchodní
komoře, sa drahé byla to vojee dvou dávných
přátel,sa třetí bylato vojnadvoucísařakýchra
dů a za čtvrté byla to vojna dvou mladočeských

ců, která však byla vedema „re sklenici

vody“, ačkolivěk na jádro sporu toho alašínehodě
hd poblíšeti, meš-li jak se v tomto případě

poch epěch o té O kdyšv ybnost, P y komoryté s
oa president a když zároveň její sekretář budos
řióskými poslanci. Co tím chtél říci? Hlava ko
mory, president, i její ruce, sekretář, budou skoro
celý rok mimoPraho. Otom předceslepého Iso
přesvědčiti, že současná nepřítomnost presidenta
i sekretáře — pak-li se nepovažujíza pouhé figu
ranty — komoře ku prospěchu býti nemůže. Proto
co třeba učiniti? Jedea 3 vepřítomných má zů
stati vsájmukomory vPraze t. j. vzdátí 19
mandátu. A který to má být? Bez uvašování tea,.
který za to bereplat, še komořemásloužiti.

A zde jsme ma dné sporu, který dvet
veřejaost rozčeřil, neboť šlo o priacip. Kdo v jed
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kce, ačkoliv lotožní povodní po
hroma jest daleko větší, než-li byla r. 1800, letos
při straně mladočeské nevidíme. Její čilost, jakou
druhdy ve veřejných otázkách projevovala, nejenom
že patraě ochabla, ale ona taklka zmizela. Ne
být „Nár. Lietů“, které ochotně a věrně aprát

ne působení,jež nikdo nepozoruje,shánějí,by lid o životě mladočeské politiky vůbec
mevěděl, poněvadě ho nDepozoruje a jenom se masí

-© něm —dočítati.
A tato „mladočeská politika“ slaví prásě

nyní velice smutné jubileum. Je tomu právě rek,
co se všichoj mladočeští poslanci sjeli do Prahy,
kde na staroměstské radnici konali schůsí, jejíž
veškeré jednání mělose néstí v zájem a prospěch
českých menšis.

nt rootu která by celému větupostavení
člaých menšin ve zněmčeném územníobjasajla.Aodschůzetémiaulrok,celýrok! Aco
poslanci v zájmu meašín téch vykonali? Jak vá
mě a opravdově vjejích prospěch makročili?

Za otpeetobo lze považovat leda známé
příhody“,jež dmesse Čechůmve sněměeném

Nens nám „mladočeskoupolitiku“ nějak
podceňovati nebo dokonce odsusovati, avšak tomu
sabrániti nelze, že jsou lidé, kteří se nechtějí dát

- přesvědčiti, Ževe soěměenémúzemí mohly dnes
poměry zcela jinak vypadati, by mladočeští

-politikovépoleftakyvěcné ted rok svého usne
sení ojejich změnuzačali se starati. Asice síla
mé a prostředky všemi.

A co činí dne? — 
Proť nejsou takó vožkeré ruské, fraaceuzské,

aenarické a anglické listy plny illustrecí, jak Češi
v Čechách trpí? Proč nemí. volán oelý vadělaný
svět za svědka toho, jak je ve vlastní
vlasti rede? ,
„© Nechceme se o tom,šířití a uvádíme zde

amutnou teto skutečnost jenom proto, aby s0 m0
-adálo, še v den potřebymedovedeme poukásati

k tomu, jak Mladočeské politika dovedla českémenšiagzdeštěpodokapl 2
8..3... © tg>

:"Dájímavým také ujezů českého učitel

Mne mKorek Kuajeh kterýse před čtrnáctiJy Konal.

Jednalo o bě zvýšitiúroveň ačitejské vzděla
nosti, elle nmivarvde neobeslala/ (Bohoslovecká
fakulta-tek„nčinitínemohla,poměvaděsjezd ten
pořádán byl v duchu katolické smýšlení podee

ajícím.) Rovněž „sto českých středních škol“s
deho učitelstva igoorovalu.ušlechtilé snahy p vyšším vzdělání najev tea Jeat šalostoým,
aa0 omjest pro učitelstvo orážlivým.

Co bylo v zájmu svýšení vzdělání českého
nčítelstva v Hoře přednešeno, toho většinu jiš před
rokem jednak zvláštním článkem a jednak repro
dukcí náhledu Havlíčkova, který chtěl stav učitel
ský sblížiti se stavem duchovním, „Obnova“ od

vala k úvaze. A vtéto otázce každýnašinec
hlasovati oběma rukama s těmi, kdo

Bkoly učitelstvu otevrou. A to činiti třeba pro
ečitelstvo také 1 , poněvadž te zvýšením jeho
vzdělání musily byse mu přirozeně svýšiti dnešní
jeho — „šebrácké“ ..

Poknd pak se na sjezdu v Hoře projedná
vasé otásky volné konkurence učitelů s učitelkami
týče, tu se míněmí rozhodujících dnes činitelů
budou kloniti celé řady důvodů ve prsepěch uči
telá. Proto pokládámetuto otázku za otevřenou
tak, aby si ji vybojovali ti, jichž se především
$če. Jak dnes stojí, ta mají většinu učitelé. Řeč

kterou v záležitosti té v Kutné Hote přednesl
řiditel Jos.Král a již zajisté že učitelské časopisy
v plném změní uveřejní, jest tak hodnou,
že se přes

Zají

4

ní nemá přecháseti k dennímu pořád

ku. mavýmpak jest, že poslanoo p. JesefSokol v Hoře av va 80 neujal, aby tam savé
stanovisko jako skušený odborník pronesl.

bychom ai nejvřeleji přáli, aby naše školy
co mejzsdárnějikvetly a aby naše učitelstvo ma
mich půuobící, ať pánové nebo slečny, docházeli
za své práce skutečně spravedlivou a příslušnou
odměna. Proti útokům „na klerikály“ a proti
strackům „před klerikalismem“, jež v Hoře vy
sněly, reagovati nebudeme. To byly jen fráze a
se Saviů mohou se státi Pavlové, sá se přesvědčí,
že a Jak byli na úmylul

Včelařská výstata v České Skalici

Věsležskýujezd ja výstava včelařská pořádány
byly dle usnesení Kbo: o včelařského

prokrálovstvíČeskév 6Skalicivednech
18.—11. pod protektorátem J. J. prince Vi
léma se chaamVerg-Lippa.

Šlechtic tento, ačkoli a protestant, mé
veliké sáslahy o | a včelařství v krajině
Náchodské a Skalické. O spřávců jeho statků naučili

se rolníci mnohému. A dš prine podporovaltaké enshy spolku včelařského a zejména my
Šlénku uspořádati výstavu, nabídli mu spolek pro
tektorát výstavy, neboť prino protí smahám českého

národa nevystupuje a sám uznal potřebu
tobo, jeho dítky, v jejichá žilách koluje ostatač
krov králeJiříbo s rad, tedy také krev česká,
českému jasyku správně se příněili. Jmenování prince
se Schaumburg- Lippe ili měkteřípentličkoví
extraviastenci a jeden zis tivý pán ktomu, aby
s otásky včelařeké udělali otéska politickou a ná
rodní, a poškodili tak prospěch hospodářský českého
lide. Ku podivu, řidy a Němce nám nepřátelské titéš
lidédoBeskýchzábeva spolkůsvou,ba plazíse
k vůli nimtřeba i na břišea jednání takové, které
poetivému Čecbu vhání krev do hlavy, mepovašují za
Bečeské, Veřejnosťtaxirovala dobře exstravlastezootrí
takovýchto s podobných lidiček, považovala pořádání
věslařskévýstavyza důležitouotásku' národohospo
dářskou, a dle toho též jednala. Celá Česká Skalice
účastníle se slavnosti české věslařské výstavy vyjí

j stava: také s ros

B pRánore ra
častníci účastnili 00 v moděli o 8.bodiaěranníalušebBožích,načežseodebraliv 

vodu kškolní budově, kdež byla včelařská výstava
umístěna.

a vdp. František Pecka,
děkaa v Skalici a seda včelařakého spolku

okres Česko-Skalický,děkoval všem dobrodincům,
pořádání výstavyumožnili. Dobrodince pen

ořipmemlepda máměA dese vy, který v 10 a

po čas Výstavní sdarma propůjčil úplnou svou horu.mickou kape
Na to provolalprotektor, J. J. princ ze Schaum

berg-Lip Kerý b l oděn v uniforměcísařského generála, sláva j Veličenstva císaři a králi našemu
a prohlásil výstava sa otevřenou. Předpovídání, de

pe bude mluví německy, selhalo, neboť mluvilře česky. Pak drahý předseda výstavy, p. Karel
Paul, majitel realit a purkmistr v České Skalici při

třtal srdečnými slovy dostavivší se hosty a přál "Lstavě mnoho zdaru. Meri účastníky slavnosti byl
c. k. okresní hejtman Neuhold s Nového Města a
mnoho vynikajících včelařů.

Výstava byla sice nevelká, avšak činila velmi

pěkný em, a podala nám nové doklady o svelebeního včelařství. V naší době, kdy vynalezeno dílo

Frvim a neaaleošeh: č a aje jim práci.. Majís to ros v y
Včalat můde nyní včelyanaživěji vósti k jistým účelům.
Ovšem, ani dílo rozborné nesmí se vésti do krajnosti.

vo,
plodiskem

se úlová předsíň zamříšené, sloužící případně
ako traboce s roj Modník jest truhlík bos dma

stropu, avšak značně nišší. Pobočníjeho průlomymříškou opatřeny nejsou, pouze zátkami, po jichž vy
mutí souvisí sousedních úlů bezprostředně.

Řámečky modníkové zamešeny jsou oněm v plodišti

kříšmo ; 2 jen 10-5am. vysoké. —Vy y úlů kapucímůjsou:
1. Věsobecný mír a ohoda úplná mezi všemi

včeletvy ať třeba o 30 míst od sebevzdálenými, jekdůkladnými pokusy dosvědčeno. Tak jmenovitě v zimě
9., 11. atd, prosince 1696 vyměečny byly rámečky

plodiskové včelami obsednuté mezi úlem prvním©ým, aniš by pozorováno bylo to nejmenší ne
přátelství, ros meb potyčka. V létě po čas smůšty
přijaty bývají
svláště

létavky v kajdém úlu scela snadno,

Ava li . douškem medu. „příště učiněnpokus s óoti úlyneprodyšně vespolek spojenými.
„ 8. Zjednodušené spojování. Příštěodpeda kro

posí (refrešérování) dvoa meb více spojenu býti ma
jících včelstev k mabytí stejně vůně, i jakákoli jiná

opatrnost, poměvadů včelstva sama soboa mají vůnijnou.
3. Přijmutí dosasené neb vyměněné královny

okamžité. Přiošetřování včel způsobem dosavadním
mají královny vůni, která částečně jest jí vlastní,
častečně jest vůní úlů (stavby a celého obydlí) Tato
vůně činí ji milou čeledi vlastní, protivnou čeledí cisf.
Proto nutmo přidávati královny pod poklopkou neb
v klícce, aš jednak vůně cisího obydlí mabadou, jed
mak s tímto obydlím vůmi svou sdělí: při kapacíau
úplně sbytečno, a přijmou včely af osiřelé královna

zoelacisou,ať vstavupra sa královnustaroa

vloženou jinou „nledáí zcela bezprostředně bos mej
. rosepří, potyček, mlsání, krádeše a

bojů bratro- či lépe sestro-vražedných, neboť základem
těchto zeotností není než vůně včel-tev rozličná Kdyby
snadněkterámlska vúmyslumělařemeslosvépro
vosovati, provede to sice lehko bez vení, ros

a trestu (vůně stejná), ale právě vůně st-jná

ubírá tomuto zaměstnání veškerýpi Pokus. Vevčolíně 800 mode všech sousedníchvzdálenémshledán
v listopadu, hdy včely tak hrabivé jsou, jedem úl,
jehož včelstvo n včasné u
vymřelo; činilo čásť skupiny 8mi kapucínů.Nude, úly

so respektovaly jeho 95kg medu, ač dále snad
neš měsíc byl smíněný úl meobydles, nebráněn a zá
strěky do kořán otevřeny. Včely tam přiletovaly aniž
by kradly, neboť ani jediný nenesl stopy krá

deže. Vtírá se tu přesvědčení, že smýlila ěT vůnětampanující,a omypovašovalyobydlítoto jaksi,za
své vlastní.

Ty čtyři známky věsobecného míru přispívajípatrně k dokonalejšímu hoepodáření včel, neboť.
8. Výtěžek medný jest více než dvojnásobný,

jeden úl dal 85 kg medu. Výsledky dvíčáků Wellsovýchyly svého čase odbivovány; tak ku př.pět úlů s de
ssti včelstvy naneslo 789 liber aaglických) t. j. jedno
včelstvo 79 liber. Výsledek tento zdál se báječným,
ale byl potvrzen mnoha včelařskýmiaatoritami. Aršek
kapacín daleko předstihaje dvíčáky Wellsovy, jiá po
dvou spojeny, dávají sklizeň mnohem větší a posky
tají mimo to ještě mnoho jiných výhod oproti dvíčá

kůn Wellsorým. Po třech spojeny daly po 85 kgu.
Z podrobností výstavy uvádíme: V přízemní

ovětníci, v které byla výstava zahájeno, vystavila vdova
Bohuslava Imlaufa s Nového Města n. M velké vo
tivní avíce ozdobné a voskový, pozlacený umělecky
provedeny kříš s Ukřišovaným.

Včelařský spolek pro okres Českoska
lický vystavil úly normální míry, růsné včelařské
nástroje, recepty na vyrábění medoriny, medovévíno
šamivé, slate pravidla včelařskáa rosmanité škůdce včel.

Josef Foreth, sabradník v ČeskéSkalici(yet.vil strojek na vyrábění umělých mezistén, vie
výroby, voskový obraz a vsorek klátu s poblyblivým

dálepásty aršní.Josef Honsů,obchodaíkmedemavoskema po

kladník včelařského spolku v ČeskéSkalici nŘástechvytočený med květový lípový atd. Dále medv
a vosk — vesměs výtečné jakosti.

František A. Pecka VP, děkana starostavčelařekého spolkupro okres Českoskalický v é
Skalici nepořádal sám vzornou výstavku. Jebo včelín
(24 včelstev) ve farní sabradě poskytaje přátelům
vzácné poučení. Ve výstavce vystavil obras včelína, úl
elamák uvnitř bedněný normální míry zařízený ma

královskoumříšku, z předu i se sadu Peš zapříčinou výměny díle. Stroj na tlačení mezistén a
merzistěny, medomet, kukle, kleště, noše na práci v úle
a k odmedování, háček na čistění rýh,hrabáček k či
stění úlů, klícky drátěné, rosenku k spojení včel, stží
kačku na roje, dřevěnou skříň na setřásání roje, chyt
Ba roje a jeho přenášení, naběračku, kozlík na plásty,
natlukadlo meserníků, jeáka, kuchačku, prkésko k na
lepování meristěn, med v nádobách, vosk (kapří á
gury', včelařskou knibovnu, větší sbírku medujících
a včelokrmných rostlin. ..

Václav Rousek, rolník a starosta v Klemech
vystavil 4 láhve medoviny domácí výroby, pek vče
lařské nástroje a) starobylé ku včelaření v klatech, b)
nejnutnější ku včelaření v úlech s dílem rosborným.

Vilém Šafář, učitel ve Vysokověvystavil hor
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Josefa Safařová,

Bnitá vystavila dva
“a vlaskéořechy.
danBtn vo

a krmítky vlastní soustavy, úl klát, sávitkový lis ma

děláníog ch robožekdo úla dle vlastnísoastavy,
vání S ahotrojtabulový med v plástech
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paaenakýchrěařnkénátcukrářv Skalicivyslo
vil y, marcipánys různé inky.

Adolf Ru Olí. obchodníkv Č. Skalicivysta
vil vou a citronovou šťávu.

fantišok Rejseok učitelv Klašteřen. J.

vystaví výsledky včelaření. R. 1866 dalo 5145 kg. medu © 1 roj, r. 1696 dalo 6 včelstev
186.kg. medu a 3roje, r. 1897 dalo 5včelstev 177 kg.
mědua rojšádnýa to: 1/6kg. 3200,většinoumed
savíčkovaný, 140/6kg. 84-42 s části savíčkovaný, sty,6

kg. 97-40 mic szavičkovaný, 239/6kg. 4738 zpoloviczavičkovaný a 130/7kg. 85-75 většinou savičkovaný.
Průměrně dá 1 včelstvo 36kg. moda. Na zimuobdrží
kašdé kdoplněnízásob 3 kg. cekra.Dále vystavil

paá učitel „škůdoovévčelařství“: A. Vlívy pří

p Y, zima, »raky sluneční, průvaa,větry a líjáky.Živočichové.Největší jemedy po ném nerosumný
včelař, dále včely zlodéjky,mol voskový, myš, šába,

sýkora, lojeck, sršeň,mravenci, vosy, čmely, pavouci,
veš včelí, smrtihlav, škvor (ušák) a nmjka. e vy
stavil čitel pom knásorném vání vče
lažetví:i. bílýpomůcky sačátek Plásta, trubčí

přást, 4. hnědí 5.čarnýplást, 6.v bnůák 8. tmel, 9. vosk, 10. mezistěna, 11.
otevřený a savíčkovaný, 18. vajíčka v buňkách,

ahdecdy včelí v pléstě, 14. plod trabčí, 15. včelys polem, plodem,lodem, žihadlovčely, buňka královny
sa otovřená a utá, 17."trabcí. Pom

tyto měly bybýti v každéškole. Týs učitelBa)vil též některé modely a vosk, pečivo

nícha Kraměkánípak fokogradí věný, lipový v lákvích fotoTekéské Prot ídek BL učitelve Žďárua
předseda věelařského ka v MsichověHradišti, vy
stavi!horšář medosvacých rostlin arůsné včelařeké

manství Novoměstském, tedy v okresu N
Novoměstském, a Českoskalickém“.

Zemský ústřední spolek včelařskýpr
království České vystavil překlopňákGra
stův, normální úl uhřiněvský,úl moravský, vařák ma

vosk, SDO mamezistěny,medomet, stříkačky, bedna
neplásty,chytnatobou, rojážk, k obyt neroje, zrabadie klícku ns ovna, rý

přehled činnosti včelařů 17 4

u Mdr.VáclavGolombiovský ve Škvorcea
Brodavystaviltřiletošníyh vlaskémíšenky,

med květinový,„skátový a líJos. Kobrle ndp. krát v Přístoupími, před
nedasomekého ústředního s lka včelařskéhovystavil

medové nápoje, v lahvích, vosk, vyobra
včelína, památník včelařů českoslovaaských a

včelafe“ 1895—97.

Pokladníkprd úoeřednéhospolkuvčelař.ského v Prase 785-1. těch Novotný
vystavil své chvalněznáné odové likéry s počiva,
jakoš i med v láhbvích.

Jan Drašar učitel v Karlověu N.Paky vy
stevil diagramy: vývim vědy apráce vúlo aprůšesse spolkového úlu.

J. B. Holsbach obchodníks včelař v Hradei

Králové vil úůrndncký puzmedo ohléb,chutné,
medovékoláče Čiov 4praikl, salonní
medový buabons, květinovýmed v och“ a různé

Pon eě7 s"pravého českéhomedu, dále učebnía)
Paa Kofránek, obchodníkv medovépodtva,vil ovětoznámé hořické trubičky, různé medové počívo,

medovinaobyčejnou, a majags, med vláhrích atd.
V rajnémposchodí vystavil Václav Krulich,Mdísíučitel a vaýučitel včelařstvívOrliciu

Kyšparka slaméný úl normální, posorovací úl akleněný
letošním rojem (s ozdělkem) osasený, di úla
normálsího, anatomii včel, s08 se vůs
lařetvía některénáčiní a Amt Dlouhý
tovární úředaík v Lomnici n. P.vystavil několik Jábví
medoviny, kuřačku, korýtko ke krmení česnem, chyt
ma trubce a mesistény vlastní febrikace.

Věolařský spolek pro polit okres Žam
berk v Kanwaldě vystavil náčiní užívané ns Žam
bersku dříve: 2%kukle, kuřačku spálené hlíny s mě
chom, kuřačka „hrneo“, 2 nože na vyřezá díla
vkláta, 2vidlicemav vánídíle sklátu,klešté

ušívané po savedení úlů Dsierz kleště užívané
ji, stříkačkuna roje užívanou v Kunvalděp. Ka

om, krmítko hlíněné.Dálevystaveno:nyní rozšiřuje:

E oamnnmpřačkavelká česká a

sčapkoa(1 2l.), kleště „štika“(60 kz. Ráček[če | bylo
vúla, ůá k oěmočhovánípo 90kz, hák če
štěnírýh (18 kr.) hrabéčekk čištění úlu (85kr) | vyšěčho

tavidlo k vání (70kr.), r boon'26kr.), Ba roje (20 kr.), tra yt(90 kz.)

naběračkana vě (48kr, leku drálaé 1rámkostroj a plecho ochůsí a .
naných ol zalodení v

JosefS3mrtka s V vystavildl
násuvný, oensenývčelstvem a návod, kterak vtakovém

úluj Jos Pi8l, řídícíučitelvo r

SA OTTTÍV.
„rabvil meslabšay.vsak

de v
v a

H vdelně vmíčků anodě
včel v

Ilakka ©kovioicéhokaší

vi) ne

MT Aškola1če akéSkalící
ého

ohytání rojů ve výši.
Jane! Kotk.rolníkvŘ přetnj mohání od,mD8
plástskříšemodvčel vystaveným.

Amt LegofarářvJeseniciuBodlcevystavil
v Joni ma výstavěvčelařské v Protivíně
uznaný
soboastran plástůsoučasně

plásty poškodí bu, anižplásty J
včely s plástu smetají
se smík k úlu přistaví.

sapadléhoati
vystavilmesistěny,v
necv Pod Kušíu
vaný, lelan dv
míry, slaměné ro s
sláměnýchdeseknaúly.

Pe Manáky,st vMaléBělévystavillís sá
vnový: stroje na mezistěny,a mímed v balřčkách,včelařskouknibovau
atd. Alois Tů m aučitel v Chrudimi vystavil vče
lařakéspisy:Modasužitkovánívdomácnosti,stručný
návod ka(Včelažení,život včel,a velkýobras včely
k másoraému vyučování.

A. Monšík v NáměstíuBrnavystavil pra
ktický stroj na dělání mesistěn.Dp. převorAlois

Majer ve Lnářích vyslavil své splsy. U Fr. č
vale se edic vystavil mormálníúl otáčivý;

nn vjet lze se stranousadnípilka, růsná krmítka, med, medovinaavosk.

F T P Ea dbolaík v Kostelci viliák. Karel Janků řídící učitelvProvodově

aNádkoda,vyaríl osmstěanoasí sklanloo vyu plásty medovými, ma hoře svomec skleněný
vyplněný prací včel. Dále vystavovali Včelařský opo
lek Boj v Jistebnici, Josef Hořejší správceškoly
v Ouči, Josef Braha s "Václav Jakš učitelév Mirovi

elch, Fr. Procháska řídící učitel v Žihobcí u Sošice

(šest klícek ma líhnutí královen v rázsku, Přístansývoskleněn sténamia skleněným

roguejj bora,VáclavŠvarok vKolělT yea
kláteké,kn n Belarar n šelařeké hospodářek

ih Apatrový dla v on Šrara P Vinaře Emasuel Jedlička

„ Michael Ambrozič s Kroý Jjp aJosí

Pelitskýrý přehled.
výtršnostem v usavře

V neděli jednali dr. Herold a inšenýr

pmpl Čechůms spaní Jozon ©ům a niva ho sároveů©

Z obesa
sedneKate apřen

K Se ne jím
Padne podl m

ochranu h hteří že jeou utlačování aobrošování
mesvratnýmifakty dokásali. PvelamciS ornvapemnáčelníka lady, i vládou porovaná korrespom
denční kan ve svých zprávách tezemským
hraničnýmčasopisůmmad Němcůms ličí
jakopůvodce výtrěností.Misiatr prosidení hrabě Ba
deni vyslechl prý veškerá jednotlivá fakts,

mochalci kaképroloko ojednotlivých případechne
a vyslovil nad sjevy politování a proje

byly szachovány, osobní svoboda

občana byla Sabaspečena,jahoěa jasyková práva obyvatelstva vy

nů
zleterstva vrátili 20 se své dovolené a sešli cev úterý jakokaždoročně v předvečer maromenincíse

řových k poradě, jíš císař. Porada týkala
. u sborů

orion eknávisetiman

nai
ki:
Hi1+

H.
itř:ří Ě; :jit iši

tí. K konciPlátna
b, v

r Rvšecka kbady jipoabel.
E Aa one zajímavýma důležitým.

KníišžotiFerdinandu bulhař

ly návětěvěv Cařihradénebylo
Fředorím posášů oscámtestonppitaorů apod toprooly

omod ových vamelů řádů

BS ča Kobesskéhoohlednétěakasi v ně es munedařilo

óho kmášetemjemu,

Vychásíť deossta jebo do Cařihrad
piítila vlastněvelkěiotrice Šeheka.Cstěl tetiěvymocinasaltanovi

v

s
i

biskukv dleaž

g
Běž53ůi5:U

že lord Salisbury činí proti tomu námitky.
Bulharský mlnÝpředseda lsteršstva

h oryrlokýchosobao kbpropřto ovédnáské časojey ostřese vyslovily o6 tam

blískéknížeti.la nkosskáodvelsa véhosásčeese Sofie, kdyš Stojlov váhal dáti Rakosakusadast
učinění. Stojlov, vador naléhání krahů vídeňsk

Ěo
jí,še Ba

:
$br
jdei imHinn

MFE

Adalbertinum, nádberná budovaspol
kovádiecésekralováhradecké,vysvěcenabde v ne:
děli, dne 32. srpga opůl 3. Bod.odp. V prvoím
potře jest umíetén velký rapresentační sál určený
pro slavnostní y a j. Jest to nej
větší dvorane v Hradci Králové, dvakrát tek velká.

bertina bude pemístěnatéž prestranné biskup
ská koibtiskérna, neboťposavadní těsné 1
tmavé místnosti nevyhovovaly. Dále tu
badou téš redakční a administrační místnosti
"Obnovy«, které se dosud nelezaly vedje biskup



tolicčkýchtočaryš 0 bade míti ©Adelbastinum
toradš vaé spěšková
98 Musila © '
badově.Zdebyleuníjaksiv podnájmudiecésní
jednota Cyriliská. | 460 potřebujev nové

bodově přieářené místnodli, oby tam mohla jak:
své člepy ku cvičení shromášditi, tak i
veškeré místní jednoty pediecézi rosprý

a s nimi ku osvěšenía Ea. |alrkovní produbce -veřejné dí
kde tObác,též dojistavnás Biskup

vlášté jest nad smíru kádoucí katolická.
s 3 té může býti dopřáno v novébudově

, neboť v ní by byl zárodek padějeploý
e čilejší katolický ruch v městě i jeho váholí
vdiecési. Do Hradce jakožto do města kathe

drálního, kde i církevní úřadové diocésní své sídlo

pra přichézejíascbánejí se kněží z veškeré rozhlé diccése; kromě nanejvýše neděí a zasvě
cených svátku nepí téméř das, aby wem jeden
pebo i více kněží ošjednounasa vítalo; Právidelod
hleděli se ubytovati v biskupském semináři kněž.
ském i studentském; mméetnostity nestačily; —.
farní a hkhatecbetskékonkursní zkoušky musely
právě k vůlí místaostem kladeny býti na práždniny
velikonoční a hlevaí. I za kočžských exercicií s za.
vikaristních porad třeba místností. I v této pří
čině vybovoje budova Adalbertine, neboť jsou zde
saříteny hostinské pokoje i restaurační místnosti.
Protoša vwAdalbertinu shromaždovati se budou
nejvíce kněží, zřízehav ďomě tom tské teple s
mešní licencí, jako jest na př. v katolické rergourci
Vídeňské v důmě katolických tovaryčů v. Praze a
jinde a jiode. Pro kněze zdejší a kterékeli kněze
deficienty, kteříajibudou přát v Adalbertinu stále pře
bývati, zařízeny jsou byty s kuchynémi. — V bu
dově této umístěnobude dále církevní diecé
sní museum. Účeldiecésního spolkové
ho domu sv. Vojtěcha (čili Adalbertinum)
jest tedy velení rozmenitý a postavení domu to
hotó jevilo se býti potřebným. „>

Zprávy dlcocósní.Ustanovení jsou:
p. Frant. Horáček, farář ve Staršově, s1 faráře do
Korouhve, p. Jan Kaska, farář v Ovbyslavicích,
zs faráře do Kuhlen; p- Václev Fremuth, admi
eistrator v Korouhvi, za admin. do Staršova, p.

VáclavPaekert,praxvlěh né, ža ketecbetudo Hlinska: p Jan „ kaplan v L. Týnci,
sa kotechstu do Chrudimi, p. Jen Kavan, kate“
cheta v Hlinsku, za kstecbetu do Jilemnice, p.
Václav Pokorný, kaplan Osrmilovský, aa koop. do
Zbraslavic; p. Josef Mynaifk, neomysta, za kopl.
do s. — Zemřel: p. Bernard Schams,
farář v Lanově,dae :3.srpna 1 — Uprázd
něná místa: Štaršov (Ditter ), fara patron.
Jeho Veličenství císaře Frant. Josefa I., od 28.
července, Lánov (Laogenau), fare, pí. hraběnky
Oerninové z Chudenic, Oubialavice, fara nábo
ženské matice ed 16. srpna 1897. — Vysna-
menání: p. Fraat. Uhlíř, exposita 7 Zásově,ob
dětel irní synodalieajtnenováečestnýmfarářem.

ct s divadle. Divadelnípředstavení toveryjské jednoty -Diblíka těší se pozof
nosti obccenstra.Značné čás sedadel jest již ros
prodána, což Ize vysvětlici jednak vábivostí hrý,

jednek dobročinným účelem. Čistý výnos věnovánde povodní postiženým krajenům, proto zaslouší
tovaryšská jednota v sobotu účastí nejhojnější.

Značně sojžené cžny úiídr Omožňuji návštěvu kre-.
hóm oejširším. Zdař Boh! :

C. k. skmušabní komsmisse pro školy
-obecnéa městanskévHradci Královépřijímáopovědi
bo zkouškám spásobiiceti učitelské pre období listý
„padové opatřené nálošitými doklady do dae 1. říjně.

Vanř nýs=d kupostra čsokého
p měel ovébeda 50odbívati v neděl

zBHATE

kg Eko Weličenetva. Vyšetřovánísavedonopro
měli kóv výnosům v Plavně
A © km A áda o dr. Fuakem něme

dr. HeroldemaštváčakýmiredaktoryvCheba,
Mosta, Žatci ?

Nově utvořený spolekkatolických
učitelů na Moravě konati bude

sítra o 8. hodiné dopolední na Velehradě achůsi. 

který Ba Čechy a Slo

ar vůbec vyzý čmce, aby J vypovídali sbytů a s práce. Ti Němci, končí léták, kteří našeho
vyzvání neuposlechnou a českému lida i ns dále do
přejou bytu a práce, tí poznamenali se sami! Pova
fovati je za bratry a jednati s mimi tak, bylo by

sobů ožije su muožía jiš1 vládníjčeso Prpodání© se ma a jiš i
vají, Še útočníky jsou nesmášenliví Name

Z Moravy. Národníklal v'Brně měl 12. 4
m. schůzi, při míž poslanec dr. Žaček pojednával ©
politické situaci a hájil resolucí Přerovakou, které

Mně untěoní on 2 33 Jiš krotkouaDat ý an oposice,
laci té dle dra. e alaší
táda meačiní rozhodné kroky
spravedlnosti v českých zemích,
bodné oposice proti Vídenaké vládě neupustí (?) Pam

de, též tvrdil, še čeští poslanci z Moravy tvo
ili na říšské radě mejradikalnější (!) křídlo. I p.de.
Stránský hlasatel myšlenekdvorníhoradyHalbans

tábor lidu, při měmě byli poslanci dr. Žáček, farář
dr. Stojan a Lízal. Účastenstrí bylo dosti snačné.
V přijaté resolucí protestuje sa proti surovým útokům
Němců na české menšíny a vysloven nesouhlas s Pře
rovskou resolucí moravských poslanců. :

Peueor ma děti. V neděli dne 15. t. m.
brálsi SletýchlapecFr. Teogierav NovémHrad
Královéna zahraděbes dobleda aspadl de dolíka

sápiočko vodou, kde utonul.Znešťastnélásky?Dne18£m.večer
vrůla se 2Oletá Hormina Herrmaanova, desra obobo
dního jednatele ze Drora Králové, pod jedoucí vlak
aazdejšímnádraží,kterýjí odřízlpodkolenyobě

zevečjšku, zoufalého akatke, kolují různé historky.
Bonřev táboře učitelském. Z Kut

né Hory se nám píše tato práva: Uči

KO který směl býti velkolepý, manifamtačníil velikou dissomancí. Dělezí duchů v učitel
stru přirozeně nastává, Starší a rozvážnější uči
teletvo, ačkoli roztrpčeno, nechce si roslíti ocet se
stranou mladočeskov, většina mladších s otevře
nými plachtami v do proudu radikálně po
krokářského, a více mézé zjevné horují
pro myšlenky a zaříseví socialistické. Ještě jiný
jev pozorovati: velká čásť učitelstva ve staví pří
kře proti učitelském a upírá jim rovnoprávnost
a rovmocennost. V této příčinějest učitelstvo méně
svobodomyslné, než li -obecní a volební
řád,kterýi ženámdalvolebaíprávo.Nechcemete
© zjevech těchto šířiti, auiš pouštěti se do proro
kování a hádání, jak se váči učitelstva sachová
rolajetvo a měšťanctvo. Mladočeští poslanci však
dříve meho později badom muceni zaujetí zcela

určité n roti radikálnímK očtychtresstva. „Skolský r“, orgán pana tra a
mladých pánů Jakoblsků, kteří mají namnoze
sedm vousů v dovít řádkách akrostlých, útočí
prudce na ředitele eakrovaru v Bečva
Heh p. Sehuala, dr. rytířePlečka, dr. Pacá
ka a mladočeské poslance vůbec. Na úvodním
mlatěpíše v články „Ceatralisté a jejich
pepravčí:

Bratr, Sehnal, šéf viestenocké ve
svém orgánu vesdy ušlechtilém vyzývá vlaste
beckému tažení proti nějtelstvu, které dopustilo se
uločine, že přestává Již důvěřovat vedení mlado
Českému a še opoválile se v kritické chvíli pro
násti své samostsíné mínění jisté obavy.

Vlastenecký chápe se lavje a ráko
aky. aby noposlušné, jiady takkrotké učitelatvo

o kázní vlastenecké Pánůmve dělázle, že

itadypoklesájejichautorita a že tytamjou„ kdy oddané učitoletro pomáhalo d

Nyuí, kdy čleme „upřímné“slovo vybarve
ného notábla mladočeskéhovtak zvaném"ČeskémListě“Kolisském,spedlonámběbmoúplně.Víme

je-li projev tam
míněním v delegace, potomnechť

nedůvěře. ,
pe lži, sby -čitelstvo

před národem sostudil. Ubápe de i demunciac,
udává jména, aby „pokrokáři“ (napočítal jích de
set) dostali pardus. To je ta prononcovaná svo

dom o které mluviliposl ryt Plaček?
Na jedné straně plná ústa svobody, ochrany, usnásí
a kdoví čeho, na drubé denunciace?! 8 kým to
mlaríme? Čí nebyl to posl: Sebnal, který:ve shro
mášdění pobíhal a zjišťoval si jako detektiv jména
učitelů, kteří projevili jisačí mípění? K čemu pe
třeboval těch jmen? Rozumíme — vědyť vidíme,
že Č. L. jest orgáu „vlastenecké policie“ ado
nunciace. „K

Nyní však k vlastní věci. Naajezdu Kutno
horském při banketu mezi přípitky proslovil posl.
dr. Pacák delší řeč, ve které usnával důležitost a

snahy učitelstva, přiznal povipnosii Českého poseje.stva vůči učitelstvu a rozhovořil se o návrhu 
hochovu. Projevil názor, že jako attonomistická

srana, ponké lstve na sákladě podanéhonávrhu nD va hodlá upraviti českéškolství
v duchu autonomním a svobodomyslném, a že jest
ji Ihostejao, jak sobě upraví školu země sonsedaí.
Ale právě v tomto momentu ozval se odpor v uči

oprávněný. Nebof kde zná lápo návrh
Ebenhochův, šhned vidí v něm čertovo kopýtiko.
Ponecbán je v něm centrální vliv, viz zvl. $.4.,
8.) a nese jiš v $. 1. tendenci konfessionelní a v
celku svém má tendenci stlačorací. Učitelstvo cítí
a ví, že nezavrhneli se návrh. teu, jak jest, zří
dí-li se podle něbo Školství v sousedních semích,
že duch klerikální brzy smohutní a za nedlouho
těžce přivalí se i-k nám a škola maži avobodpou
stráví. To se nedá vyvrátit žádnými řečmi o 8v0

bodě,žádo šk „bsada ef!“ Řeklli dr.Pacík, že je taksvobodomyslný, že přeje kašdé
zemi, at ai dle uvóéobuti školství zařídí, volalo
ma učitelstvo: „a my jeme svobodomysinější! mý
přejemesvobodnouškolu i zemímsousedním, totié
úkolu neklerikální.“

Tohle mínění opovášil ge nazvati podrážděný
dr Pacák — tlachem. Tak až daleko zašla trou
falost jeho vůči učitelstva. Za takovýto násor
nazývá učitelsto posl. Sehnal v Č. L.„centrolisty“,
„Pokrokáři“ a hází je do jednoho pytle se Stet
néry, Adlery, Vrátnými a Cisgry. Jen počestně|

ruby zavítána katolický seed© za na o
Hradce Králové v neděli o 10. bod. ráso maohbo
účastníků.

První doušek. znázajistéobrázek,
jak „odborní“ znalci vína, jí první doušek
dobrého víola, jak přítom jasyk rozmisanýmlaskne,

ojeně se usmívají, jak oko významně
emrkává jiskřící sklenici í sousedy.. Nu, taková
první zkouška opravdu „pravdivéh> přírodního
vína“, konalase také v úterý vrestauraci Adalber.
(las. Prvmídoušek uspokojil, druhýlabodil, třetí

k repetici— a poněvadž
batterie v modé, tedy -byljsou teď repetýrky a

restsnratér pen MaxKryštěfek úplně spobojen. —
A kdo miloval b — červenou a bílou a
ochutnal řízné královéhradecké pivečko, byl také
více než spokojem. A což teprve chmelovina od
Kadbusy.Pivo jako křea,porta jakognerál, kdo
chce tedy šarži mít, musí u Kryštůfků dobré pít.
Nějaká ta „rebička“, pravé jikry, paprikáš také
tvrdí hajdamáš.
"© Osobní. Předseda zemakého včelařského spolku

přistoupímský dp. tarář Josef Kobrie a tajemník Voj.
Novotný a kuihkepee Reinwert dostali za zásluhy o
svolobení včelařství zlaté záslužné kříže, — Správce
okresního hejtmanství v Cheba Stádler byl po chdb
ských výtržnostech odvolán. Cbebátí jásají, že vláda
přednimi couvla. Okresním hejtmanem v Cbebu jme
povén rosbodný němec Czerný, dosud okr. hejtman
v Chebu. České mesšiny jsou témito novými vytšo
fenostati našich politiků — — naděeny.

Tři „havraní“ u sondu. VTeplici(Wo
ekeledorfa) braři Raaboré posekali tamnímu učiteli
střdesky. NejchudžíRasbe Josefvzal všeckona sebe
a přizsal se k víně. Svědci však dokázali, že při
spáchání činu nebyl), nýbrž že jej apáchali zámožní
jeho dvabratři Štěpána Richard. Ti byli také po
rotou úsnání vianými © odsouzení na Č po případě
3 měsíce kdežto chuďas J. Raabe osvobozen. „Die
drei Raaben“ provedli to tedy dpataě. au měli
ojeůno„ii“vícea brali falešněto „a“.

XXDOOOOOOOOOOOCCOCOOCX

K celému máklada dnešníhočísla při
lošen jeat prospekt křesťanskéfirmy V. J. Špalek,

tovární aklad kon E K eovpvvía vlastníba podšívek v ci Králové. Doporačujeme
úmu tato jakosolidní všemačtenářůmnašebo listu.

— Pokud zásoba stačí, jest nákladu „Obnovy“
přiložena ilustrovaná příloha ústava „sv. Jama“promalomocnévBrněsnápisem:„Smilujtese
nad malomocnými!“

KO
OOOOOOOOOOOCOCOOCMX



Tovární sklad obuví
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáchzachází se

u Hradci Králové wpanaA.Dvořáka
v deměč. 164na náměstí, vedle e k. soudu ©

S Bl E pronna;
ar s as!

namdjško o aP olessacaíko
Výhodná koupě

DRY“pro každého. "Sl
Veškerá obuv zhotovena jest z kůže vy

robsné ve vlastní mí košelušně a M

můšemetedy za mn mal ručiti. 199

úlaprafotépřsioj

Tomáš Loukota,
první továrna fotcgr. přístrojů v Čechách

“ založena r. 3874.
v PRAEE Ferdinandova třída 27.

Zudvík Nejedlýdekorační malíř
v Novém Bydžově

. dříve v Hradci Králové

odporučeje svůj atelier k provedení všech do

malef Kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré maby
nástěnné, jakoš i olejomalby na plátně a ma
Juji obrazy nové. (s)

Návrhy ve slohu stevby kostela se na
požádáníochotněvypracují arospočty předloží. *

Karel Herink
v Praze, Malá Karlova ul. č. 147-1.

doporučuje za ceny tovární:
deky bedrábné, atlasové, delky peřímplněné,
deky vlněné,atlasové,delky rougecové,deky

KÁp nejnovějších vzorůprošívaných.v“ povlaky od jednoduchéhoaž do
E roje nějšího vodent;a sice: buďKÁP neb kou zdo 181

M- Zlatéastříbrnéklenoty!ee |

VÁCLAV ŠOLC,zlotuékaotřibraík,
přisoný soudní znaleo a odhadoe

v RradelKrálové
(sv.-Jénské náměstí číslo 771

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně záso
bený eklad klenotů, slatých, stříbrných a
pravých českých granátových šperků, stříbrné (ž
stolní náčiní = nového ačínského otříbra,
ozdobné stolní nádobí veškeré zlaté a E i
brné bodiaky I. jakosti; dále pendlové hodi
ny a budíky různých druhů se zárukou 1—
3 roků za oeny levnější než všude jinde. |t

Veškerézboží je úřednízkoušeno 4račene

Objednávky a správky se přijímajía zhotovují,
též veškeré správky hodinek se vyřizují. ;

Vše za levné ceny. — (G8)|i ©
Staré skvosty se kupují e vyměňují.

"PPPPU

is

Závodtrahlátský,Galounickýa dekorativní“"

Michala Mayera syn Ě
V PRAZE,

704 Štepáneká ulioe G.67, proti dvórnímu pivovaru, Revdoporučujeovůj bojně zásobonýsklad nábytku

od nejjednodušíboaž donejelegantnějšíhoprovedení, Ď

| 1549Vlastní výroba. 1. Závod zalošemr.

S0C000000!j
JEJen za kBMDKDKDODALA

E REEKÁÉÍ

a

hd + korespoodenčnílísteka obdršíte— 1 0. ud sdarmáa a franko
k JAN HO dněey
M . A F KLAUS,
. ník * “ továrnana razítkaapísmenka-4

Č VRYCHNOVĚN K Ď vLiborol.
a nabízína dobu podzimní M Šrájk srémní
. o v v 9 , a

8 čistěvlněnélátky 8|| "—zzz.22s
PRD“vlastnívýroby.< ae

| Račležučinitjm molouobjednávkuna JE UMĚLÉ r7že, orněško zperněébe| |

: Srae 9| Jj ZUBYZu užám(ElVzorkynepožádánízašlefrasko. předsoiěněmzákladdle: B
m v M « če se vejlepšíobslaha a |=K m Monv (Ejsím,sby miidále důvěrusvouvěnovalia sli- 200. ;

= buj. vědy vzornou, poctiveu obsluhu. (15) Nu Cténépříszí obocenstra |
e M poroačí se v úctě plaé

POD OIODDOOOOKOOOGOOGE Jesef Čáslavský, U
| | nabní technikPražskůn).6.77.vHradolKrál.

Umělecký TL 8vějk svému! šO —
10) pro |

m albu||| Sensační vý vynález
na skle o, k. výhradnéprivileginm ,

A SELADÍ pro universální chránící prostředek

Brno| akomor oa
Odborný závod a s vložkamikuka prosycovází.zhotovených střevícůPolmovako OPo mmínm ye
Sedmkrát prvatmi

čení vam |) Dolostných oznobénin
nivní rd kuří |: obdornésdarma. 4 ch ok

scela csrobosuje. Prospektyjakoš i návod. veebníračí máryočsrměA fraaka '

Josef Hanzlík,.
| Vídeň XVII,Weissgaese.2.

Mdoporučajete P. T. koštsra a patro- JÍ |oh ( Kočáry
knpozlacováníoltářů,náhrobků | če m doparačaeené

v RYCHNOVÉ N. KN.
Havlíčkova ulice č. 107.

aveškerýchpotřebkostelních. Čeněk Buben,, %Mimo to přijímá a vkusně prorode
: kočárník

malby. chrámů.. | U vHraiol Królová, n
Vzorky pšedloží se na požádání. Vyznamenáůna výstavách:V n stří. braou, v Do slatou X

' Veškerézakásky vyřizujíse vkusně ir- M bronzovou“mědalif"vHradůKrál z ||» vale a levně. (9) fyeamonání |čestanjdiplomAprám.. právem |

ji
k€Paf:p ( K Ď



Š Sklad a výroba zboží kudhyň
ského

0 Serávěy obaledndruhu vyřídí senyebe

U dna
A libovolných vzorů po 20 kr

Pivní láhve:
k 6 patentní usávěrkou:

j“ jakož i ostatní sklenéné a
vé nádobl pro ho

. stince a domácoost v obrov
ském výběru sa ceny tovární nabízí MD

K V. Skuherský.
výroba a sklad nábytku v Hrňdci Králové.

takodilnítucorna Inde a bariadnéhozbožírmy:

Otokar Hurdálek, Červ. Kostelec,
dovoluje ci deporučiti své „ při obsluze správné
v cenách levných. Zejména dovoluj Ú upozoraiti se pravá

domácí plátna, kanafesy přesné, sýpkoviny a lošné prádle.
Výbavy pro nevěsty vevelkémvýběru.

Závod jest ryze český.
Cenník a vzorky zdarma a franko.

SY" totnim čkolním radám L laskavémupovším
nutí: Dodárám pro Štolnf budovy do oken grádi na

sáclony, po stranéch s čerrenými neb modrými pruhy. Za
objednávky korporativně mebi privátně udělené,zasílámme

Sříklášené knovémurotu na olacesí dolníchdí
tek, zbytky různého druhů zboží obecnímu úřadu, vob
správci koly — Zdarma. 143

Za zb ží se ručí, nehodící.se vezme se zpět.

| Bilad a výroba nábytku

FRANTIEK KNEPR
| vyHradciKrálové, Malé náměstí

dilněnap trak'ářské1čalou
nické sboží vyrobené

- úplná zařízení do pokojů
0 dřera sřoskového,dubového dervého arykláoného

: OWpórovbyaúniky,UE
|opomyasáslonydooken,hladkéi zdrbovanédle

frave.způsoba. 151

4 (vopré vhobní

o. a k. dvorní dodavatolé.
Úlační opsárakýsdrož

pro obce,mktičtájší « továrny, lázněé a fran

StauskéEKlos,

be
Cesníky a podrob

roti smmrznutí. *

rozpočty zdarma s franko.

|, fleké K
otesotské PohledyHradce a pomaíků

orreopoudonéní lístky s na
r méní lístky pohledy

Dopisní papíry v různých úpravách.
Barvy pre olejovémalby.

Největšísklad barev suchých |
mešítřese ý ver

: R Veškeré drahy štětoů. | Tekuté bronze. n!
Lakovébar napodlaby

a. W,Dvoořáček,obchodaík

v Hradci Králové.
„

. Mojtovnější coby!

šObuvnickýzávod
Výtečnéjekost zboží —+

+000000

Kupeotvučeskému!
Pod zábvitou aúčastí jednoty českých obchodníchgremiívPrazeovoláváme

kupecký valný sjezd
do staroslevného král. vépného

města Hradce Králové nad Labeňi:
Ba Doděliúno 39.srpna 1897 ©2.bod.odpol., 

v anlu nové vystavené obchodní akademie.
N d é dán dělený podnět k tužší

orpalnaci bapockéseverovýchodafčást horetvíČeského,mluviti o postulátech,jichá se českékupectvo po

rám domáhá i zehěnpodomnímjidnání:APote pece1 upne,B KT valí Zule sříseníÚup.g ly ovoleboné<úvéru"4nabopovací
že . Ubohodní školství. 6. Volnémárrky.

Nuže sveme Vás bratrsky ku sjezdu českého kupec
tva, jehož 6e míme četmě již přihlášená ul. obchodní
gremia zúčastní téš někteří pp. poslanci; dostavtež se tudíž
zástupci českého obchodu v počtu přebojném, aby snesení
naše padla na váhu a tam kde patří náležitého povšimuutí
nalezla. Tedy aa shledanou v staroslevném Hradci Králové,
kdež Vám upřímní kollegové bratrskou pravici stisknou a
Vás ardečné uvítají! Na zdar!

VHradci Erálové, dne 13. tepna 1897.
Obohodní gremium Mladá Boleslav: Boh.Matou
dek, sterosta.Obchodní gremium Dobruška: Jos.
Němec,starosta. Obchodní gremium Perdubioe:
Ang.Hcrais,člen výboru. Obohodní gremium Vam
berk: F. Suchánekstarosta. Obchodní gremium
-Bydžov Nový: J. F. Kysela,starosta.Obchodní gre
mium Mýto Vysoké: Fr. Starý,starosta.Obohodní
gremium Rychnov n. Kn: 8. Petrides.Obohodnígremium Hradeo Král.: B. E. Tolman,starosta,

P. T. páni delegáti vybařtešise u vchodu vstupenkou

oonáě budiž opatřeno jménem majitele, podpisem( gremie. Kde apolečenstov obchodních není,
kam by nemilým nedopatřením pozvání nedošlo, blastež ..
p. t pp. kupci u gremiahredockého,kteréš vstupenky obre
tem saále, v den sjezdu vydávati se budou vstupeoky u
vebodu obchodní kademie. Kdo by již dopoledne přijel a
naobědrefichtoval,račištwoohl.eiti; téši případnénoclehy
se ochotně obstarají. 53

k TE“ j závod.

Bojně zásvtenýsklad |

vlněnýchlátekéi|
vóčoních

všeho drebe, m výroby a polidsí Ť

p

| za cony nejlevnější
« Jindřich Hon, 
vyrábitel vlněného zboží ve Výškové

(Morava). 186

1 "VodkysáarmdsŘanko.
= Gcekýakřestaneký3

Na zemké jubšlejní výstavě © Praze 1890.: Zlaté mdaliec
Na semské hosp. prům. výstavé balharsé v Plovdivu 1898
nejvyšší vyzasmenání: ý diplom státní. Na bh
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894- Nejvyššívyznamenání: Zlatá medelies korunou Na

Néradopisnévýsnné Českoslovanaké v Praze (895. 1. cena.diplom N. V. Č.

Čeeků, načekají výr rách
vách prvními cenami poctěná

era apa pánubarmanara
AL BUGO LEVTÁ

$ HradeiKrilová

Filtalat sklady: ve Vídní,IL
Salesiano 31. v Brně,

Orelskáulice 8. 7.

edporoučí českéma hadob
nímu obecenstva své nejlépe

osvědčené

plana, planina a
rmonia

závod.

všech rozměrů v cenách, pěi
Jadné zevní úpravě, zaručené

a vyrovnané uhla
sené | vydatné zvučnosti,

neobyčejně levných.
Měnasplátkyzavýbodnýchpodmlnat

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko

Záruka přtlletá.Výr os do všech zemí 9

"+

přízemí od P. T. obecenstvu

bróhosbuší apřilevnýchtenéch
Křesťanský závod.

-7
VáclavZima,

vyrabitel hospodářskýchstrojů
w Přepychách u Opočna, .

vyrábí jsko specialitu

čistící mlýnky na obilí
nynější c> nejlepší známé

OFŘEZAČKY O
noži uvnité broušenými, ža nejlepší uznané, 148

WMB*šrotovníky "ji
s mlýnskými kemeny, svého vlastního patentovaného vyné
lezu, ješ velmi od jiných kamenných šrotovaíků se UBÍ,
vynikajícelehčímchodema větším výkonem;universální

rychleprací se ždímadiy,pro každoudomácnost
pro poloviční úsporu výloh pracíc (nevyhnutelné.

B ešech-výrobcíchsaručenemejlopěljakosů,oxlidaocnymírné. "JB

Cenníkymna poládánísůsrmaa france.

.Družstvo na ružitkování 0v006
v Hradci Králové

odporučuje

pravý kralobradocký vinný

ocetovocný
chemicky i bakteriologicky skoušený, prost všech

sad zdraví škodlivých, je výrobkem přírodním,
vkaždém obleda výborným, chuti a vůně velmí
příjemné, Jahodné, je neobyčejné vydatný a osvě
tující, nesmí tudíž v žádné domácnosti scházet.

Pradej ve velkém 1 v malém.
Lhl. odsl. 6 —až sl 12.—franko.Prodejv ma

lém 1 lítr za 16 kr.

Z vojenskoupebárnouohradbách

(Zasléno.)

Pan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.

Diiny: Bubna G12-VW—Sklad ENěčinatř. 26.

Za celkové vkusné loni zupočaté a letosúkončenéprovedení oprav a polychremie
dvou postranních oltářů v chrámu Páněve
Skuhrově u Solnice, jakž i za dadání kráscých
soeb Panny Mario a sv. Josefa vo Vašem
ctěném závodě v životní velikosti v pravdě umi
Jecky provedených, jež dle všeobesného úsadku
zoalců, sávod Váš doporučují, vyjadřuje farul úřed

zdejší svou spokojenost s uznání jakož i njištěaj,„že i na dále budezde na Váš závod pamatováne.

[ -odperačujefaral eierhla Vášvšemtěm, kteří,
jak tomu i ve Skuhrověpodeit zejména ze sirvšeobecné po k-latuřepoduikoatá, chtějí vý
kem práce uspokojití jak sebe, tak i obětavé

osadníky. Spole probrat farní řad sdejší dikobsvlářtní panu Krejčíkovi sojeéna za jeho
osobsí solidkost a starostlivost při eclém zdejším
podviku v chrámu Pávé prokazavou. 110—12

V Skuhrově, dne Si. července 1896.
Farní úřad v Skuhrově:
P. Frant. J. Košťál, farář.

Od medic. antorit vřele „dporačené řecké víme

a prvéhořáduliavrodaphae tlak.ul.1860půl láh. 80 kr., v demíjoaa 1 litr zl. 1:65 dodává

n.E SEJDEL v Vodičkovaul. 80. (Hlavní
“ naše země.

sa ee ceny.
Naoý, člatýčlstý koňak v demijona1litr sl. 8.—Nejvyšší vyznamenání slaté medailena „mos

sinár.“ lékárnické výstavě 1806. — Zásylky
drahou | poštou. (1081Oltáře

BU.vydán:

tisk ukoočen bude ve drou neděliek. Erpedlej
počíti bude moci ka konci srpna. Objednávky ji

nyní přijímá a dle postapu vyřídíBiskupská knihtiskárua.
Měmecký »Altar«

možvo expedovati ihned. Ceny českého vydásí
na drobno a velko v poloplátně29 —32, v plátaě
84—87 kr. Německého (o 3 arehy větší) 32—M,87- br.



Úobodníši,
v Náchodě.

závěsy do oken, 
závěsy.ovilinkové,
závěsy damaškové,
závěsy dřívkově,
závěsy prkénkové.
» Čennílky zdarma a franko.

B lání ve vědách

ý v sárodech obchodních nebe průmyslových
. Do ústavů ve abgoloventiITLtř.

n h rvyengů reálky ne ely měšťanské,jakož|
sů kteří po skoušk«a roklí spůsobijeut,2 uchade mebli Mj

meřádní posluchbačiseron pěijimajíNový školsí rok počne 18. zářít. r.
koná90od 16.doš1, aod1. dois
září t r.

AKeřmánkovýfnět
čerstvý bes stopek | dobře sušený, kupujevka Hudební nástroje, | Rudolfa Dvořáčka

ždémmnožstvíza cenyuejvyšší (112) automaty a hrací stroje | lékárna Pisa |
lékárna KarlaHubáčka||, Jy te ye ee |

všebo druhu jen dobré jakosti v míraých E mareškeré stanice fraa kow Hradci Králové. . cesách lze dostatiu firmy

TRANTIŠEK KONEČNÝ
v Třebíči na Moravě.

Olustrované cenniky zdar
ma a franko. 

ap-pravou©

MALINOVOU ŠŤÁTU
z lesů jihočeského Pošamavi|"BohdáněluPardable,

stísené přesně dle amerického způsobu, "R | :

mrorenčínedjinéslatiaz onkd.pon a we YyL A s Y »m : Skilevou léhov s 9al. 0 o. ;
k bojné návštěvě. Řádné lékařské odetření. Po- nevypadají s lupy re úplně odstraní mejosvědčenějším| | Brautnys cakrammraženíŠ ny amadekzl záslkon. :loha uprostřed lesů vejpříhodnější vnda Belesitá prostředkem té doby
výtečná, klimatické poměry velice stálé, pobyt :
le výtečná Diamantiner. M Račtétoběsdrosuu sapamalóvatt.—Zá nej- (

né obrů veškerévyvvětlonochotněodělí Cena celé láhve 2 koreny, /, láhve 1 kor. jemnějšía pravod se rečí. M“ Plod
187 Obnos mutno předem saslati, též v tovních | B| pomergečhh etberickými oleji připravovacým

í řediteletví. známkách, u 0 15 kr. více. "Generál sestup Z levněnabízavýmubotím se varuje. m
jeletvo mb narušené kanceláře „Faktor Cieere“

ČOIÍ
Do Hradce Králové á východních Čehl

V úctě podepsaný dovoluje si velectěnému obecenstvuKrálově-Hrádce a okolí,pánbm pe dě a
zvláště velebnému duchovenstvuz královéhradecké.diécese ozoámiti, m pBEK PV SES NNKÉ

že dnem 17.srpna t. r. sařídil áiotevřelhotel a restauraci
V místnostech „Adalbertina“

se" v Jiříkově třídě v Hradci Králové, |.
„odpovídajicíveškerýmmodernímpožadavkůmnynějšídoby. Mime výtečnéhopíva Ikrálovéhradeo
kého čepovatisebudetéžplzeňské od Čepu z měšťanského pivovaru a zvláště

upozorňujena různé druhyjen pravých přírodních vín ododbornýchvynikajícíchmaleů vínaodporučených.

17 O výbomoukuchyňjest postaránoa lze dostatijak chutnéa levné snídaně ne viditókuavšeliké lahůdky,tak i jiná teplá jídla v každédennídobě.

Ctěné. přízni P. T. obecenstva doporučuje se a o hojnounávštěvu proj4

16)VY TT u

d
(*

Rychláasolidníobaluha.

Hostinskéena

V úcté veškeré:

Max Krištůfek,
nad restauratéri „Adatbérů nu“ ž

v Hradci Kral ové.©CELCOE U.
Majitel a vydavatel Polstické družstvo hekovo v Hradej Králové, —odp. reduktorFrantišek tábl. —TITiskem bisk. k © Hradci Králové



————té
| 1693možno00 rozšiř.vali a bobdá stazese kostel ve Zlaté Koruně,leč úmyslten nebylscola

E +as Hradci Králové. |„prim mistemzačeskémvýchodě,jaktmpřed provedou.Ukostelajevuvětší ameni!mkrinté

(Koně Balea paří hiclkým VedleBakapakéhosetisářo jsa zde| přoaíůjikuo vebode. Klembabresla notáváA . e u semináře vchodu. nestává
|Kedloně a vřrnějším knjí „pejetanm c k. gymsasium, c.k. realné školy, čitelský s polí křížových,jejichž ozdobnáplskovcovážebra

potřil zajisté rády k „vyšší obchodaí škola, odborná. rámečnická| bývala dílem broazována, dílem porlacena. Kaza

Břestanaknív 10. stoleti prosila © nižší KupockáBeal. pokračovacídaly. divěí| tlna a biskupské oratoriamysěd velkou, makrisi
tříla krajina adejkí k pametrí Slavníkovců, jichá | Měšťanské školy, školy národní, úštav pro hlucho- | jsou práce nové, z píakovoedovedně zhotovené.

'araím atdlem byla Libice aa Cidliaě. Z rodu| PĚTÉ, eiroičinec atd. ejvětším skvostem av. Duchajest gotický
V úzkém opojení s městemjest Prešské před-| tabernakl s pískovce provedený mistrem Matějemonfkovců také sv. Vox d bisku

paký kr o obrodáíče roda a zle
azle

měly — tak Alžběta,
vdova po Václavu II. a Hudolfori HabebargskémacísařovnaAlžběta,vdovapoKarluIV.

-- Za doby husitské pobořeny v městě nalem
mecbé kostely a kláštery, a kdyš r. 1423. opustil
Hradee a Česky 6 kníže Korybot, zbavili
se Hradečtí y královského hejtmana a

vsbouřená pobořila hrad českých královen,
které pak mívaly vdovaké -vé sídlo na Mělníce.
R. 1419 zbořeay byly kláštery Minonitů, Domini

a smad jeptišek u s5. Jsří, kleréšto klá
se malezaly poblíže Adalbertina, dále Ko

kendařádu námeckýchrytířů usv. Jakuba, která
liže městského divadla.

spůsobem přišly bos by © maje
váj mmichoré Cisterc'enští tom So. pole,
klášter byl dobyt a vypálenr. 1420. KlášternalezalmapravémbřehuLabe,asi10mi

ústí řeky Orlice. V téže době zanikly
n sv. Vavřince,(pod pivovarem) sv.

(jihovýchodně od bourané právěmorar
) a gy. na Pražském

cestě k Plotišti).
Hradec soudě dle těchto bývalých

farních kostelů, byl městem mnohem
nyní, neboť Podměsté Prašské vypibo

hu mezi dnešním městem a nádražím,
hMýtské se pak táhlo ma jihovýchodní

l

HREZESTUNEEPLePBEtKkEÉ
Podměstí
strasě města od vojenské plovárny až sa dnešní
třídu Pospíšilovu (směrem k Slezskému předměstí).
V Rybářích jmenovala se část podměstí v okolí
moravské brány, m Zámostí vyplňovalo část pod
městí až Malševicům, které ještě patřily k města.
Na předměstích byly ovšem domky menší, obklo
pené často zahradami.

Poválkáchhasitskýchpočaloseměstozase
setavovati a r. 1671 781 usedlých.

Za válke třicetileté klesl Králové Hradec:

opé velice, Švéduvé zde vy přes 400 domů.:707 domů, co se jich „ bylo dle popim.
r. 1664,tedyvbestémrocepozavření
fálského, jen 201 obydlených, 11
posud bee obyvatelů, ježto ne

l i iEÉhi
jest sfdlem kého a okressího soudu,

, brigádního velitelství a jinýchúřadů.
i drát. Králové Hradecprimát
ma čeakém východě, ačkoli 6e de po

obyvatelstva Emtaá Hem, Chrudim, Trutnov,
Pardubice. a Náched jej převyšují. Jelikož však
Králové Hradec sbaril se pout pe

dri
UĚ

směstíu nádraží, přes 1500 obyvatelů čitající, kamž
Hradečtí ládají namnoze své závody. UPraž

ského Í nalézá se též městské Střelnice
o pěknými sady a restauraci.

Jdouce s Pražského předměstí lípovým stro
mořadím r. 1867 opětně vysázeným do města,

ijdeme okolo voj. cvičiště k tak zvanému Pěti
nové to skupině domů městských, + jejichů

de vypíbá obchodní akademie, velko
právě postavená badova. Odtud přes labský most
dostaneme se do Prašakého „ kdež vpos
Jedních letech roste řada moderních domů. V pravo
pod velkou budovou pivovaruprarovárečného so
nalézá důstojnický ý park, v levo padne do

pohled monementální. budova Adal
,bertina.

Jdosce do města Pražskou ulicí přijdeme na
Seatojanské náměstí, do něhož ústí v pravo ulice
Svatodušská, v levo Dinubá alice, odkudš se jde
k bývalému královskému hradu, na jehož místé
jsou dnes ústav učitelský, c. k. okresoí hejtmanství
a kněžský seminář. Na Svatojanském náměstí na
rodil se, jak pamětní deska hlásá, vlastenecký
kněz a buditel českého národa J. L. Ziegler Zde
te nalezá v obecním domětéž „Beseda“

Ze Svatojanského náměstí přijdeme ma Velké
náměstí, kdež na první obled padne do oka v pravo
se nalézající biskupskáresidence, pak dům, kde se
malezala dosud redakce „Obnovy,“ bedova gy mna
sialaí a kasárna, bývalá jesuiteká kolej e kostelem
Pansay Marie.

Průčelí Velkého náměstí tvoří bývalá radaice,
teď badova c. k. krajského soudu o dvou věžích.
Na nádvoří zazděno je ve zdi pět kamenných desek.
Dvě s nich s nápisy (G. a W.) připomínají krále
Jiřího a. Vladielava. Radnice se připomíná již r.
1419. Nynější podobu dostala přestavbou v letech
1890- 527

Za radaicí nalézá se kostel sv. Klémenta
o věší, která jest ozdobena papešskou tiarou.
O kostele sv. Klimenta v Hradci byla od časů
kronikáře Hájka rozšířena mylná pověst, že to byl
první kostel v Čechách vystavený knížetem Boři
vojem; coš nepochybně vzbudilo nově větší úctu
k němu Za časů hasitských kostelík epastl, pak
se v něm nalezala zbrojnice a solnice. K žádosti
kanovníka faráře Bernarda Sartoria r. 1680 kon
šelé nařídili vykliditi z něho lunty a jiné vojenské
mástroje, kterých něco ještě tehdáž bylo v něm

chováso, a odnósti je na hrad, too doŠpolcharu městského (teď c. k. ústav učitelský). Ná
kladem faráře byl kostelík obnoven a k církevním

Později biskup Adam hrabě Vratislav, bledě
ke chatrnému stavení kostela tobo starodávného,
uzavřel nové jej vystavěti. Ze staré románské ro
tundy, která postavena byla aci v době, když kře
stanství vnikalo do Čech, a která aš do husitských

se zazděným gotickým vchodem, jež

pote V kostele, který v nynější podobě byl r. 1717 přestavěn,

Klimenta, mučedníka,jež r. 1737 papežKliment XII.

Jak již řečeno, při kapli sv. Klimenta vypíná

r. 1573. Věž stavěna jest z tesaného kamene ho
řického v slohu renaissančním od mistra Buriana.

uze olma, lomeným obloukem zakončená, jsou
upomískou na sloh gotický) S pavláčky věže vidět
hory Krkonošské, Orlické; českomorarskou
čína, pak kraj směremku Praze. Navěži nalézá
se od r. 1581 svon Augustýn, mající 6 7'/," v prů

—.% Náš,kmetel biskapský jest sbudorám ve

pamétnéjší a nejsajímavější památkou hradeckou.
Pro nedestatek vhodného stavebního kamene na
Hradeeku poušito pískovce boříckéhopouze k ostě
ním, kružbám, žebrům a kde jinde bylo nozbytaě
třeba při stavbě kamene, Kůr kostela je 26 m.
dlouhý, 95 m. direký, 22 m. vysoký aje uzavřen
„pěti stranami osmiuheloíku. Hlarní loď je 8 m.
dlouhá, 95 m. široká,.22 m. vysoká,poboční lodě

| jsou8 m. široké amišší -neš loďhlavnía od aí
3 osmihrannými pilíři oddělena. Kostel měl

původně míti podobu kříže, jako starý klášterní

v jest pouzezvom sv. Zikmund na kostele
Sratovitském v větší, který váší 250 centů|

ch akterý má 8stop vprůměru.
ó věž má svůj název od bělavé barvy

kamese hořického a pak proto, že cihelné věže
sousedního biskupského chrámu sv. Ducha jsou

Kathodrála.

Rejskem. Ze čtyřhranného ooklu zdvíbá se kulaté
sloup šlábkovaný a ne něm stojí osmihranná
schránka Nejsvětější. Na mi je vytesána blava
Kristova a Jakuba patriarchy.Římsy schránky
ozdobeny jsou hlavami andělů a znaky evangelistů.
Otvory do ní uzavírají mistrovsky pracované go
tické mřížky s nápisy zbožného obsahu. Nad ochráa
kou vznáší se pyramida ve třech odděleních. V nej

oddělení stojí dřevěné sošky sv. Petra a
Pavia a zvemčí pod baldachýny tři sošky aadělů.

Zajímavá je tóž cínovákřtitelnice, postavená
v přístavku severní lodě. Křtitelnici odvezli hra

de Husité z benediktinského kláštera podlažic; ozdobenaje vypouklými bami apoštolů
a třemi hlavami mnishů. jmi podo

Kostel sv. Ducha následkem v má
boženství po bitvě bělohorské vyžadoval nepochy
bně rozličné nové úpravy, abyse hadi! k úplnému
obnovení v něm služeb Božích dle řádu církve
katolické. Před dobou Husitekoubýlou sv. Dacha.
který byl asi farním kostelem Němců,přes 20

ol se, že v době Husitské mnoho nékdej
ších oltářů zaniklo, ež zakládány jeou nové,
mezi nimi svláště oltář sv. Josefa, jakožto nově
přijatého patrona českého, r. 1696.

Nynější oltáře postaveny byly po (
Jeho opravě r. 1865 v slohu gotickém.V témže
alobu opraveny badou v jubilejním roce císařském
obě dosud nízké věže. Podrobností o velechrámu
hradeckém možnose dočístiv „Průvodcipo Hradei
Králové a okolí“ od Ladvika Domečky,který čte
nářům našim odporučujeme.

Naproti kostelu sv. Ducha mezi pravováreč
ným pivovarem a biskupskou reseidencíjsou mezí
některými budovami residence vysdpp. kanovníků,
které postaveny byly na počátku 18 století ma
místě sekouprných schátralých domů.

Biskupskáron

Již roku 1680 uzavřel císař Ferdinaed [I
V posavadní nerozdílné provincii arcibiskupství
Pražského aříditi čtvero biskupství jemu podří
sených, ve kterých jedno mělo míti sídlo své
v Hradci Králové. Uskutečnění záměru toho mu
silo však odloženo býti následkem války třiceti
leté, aš teprve r. 1653 stalo se za císaře Ferdi
nanda III. nové uzavření v příčině biskupství Hra
deckého. R. 1656 zakoupeno pro biskopství pam
ství Cbrasť, r. 1661. stalo se první jmenování bi
skupa, který teprve roku 1665. byl ma stolec bi
skupství uvedes. První čtyři biskupové aídleli

" O kupakáresidence od biskupůpostavena p
T. Beckra a Adama hr. Waidštýna na náměstí na
místě tří zbořených domů měšťanských, které za
koupil r. 1662 první biskup hradecký a má pěkný
barakový portál. Urnitě residence nalezají se do
mácí biskupská kaple sv. Karia Boromejského,
knihovna, konsistorní kanceláře apodobizny věech
biskupů bradeckých, £ nichž první byljFerdinandZoubekči Sobek£BileaMatěj
bergu, moravský rodák z Rajhradu 1664—1676.

+ 1694..
Další jeho nástupci byli:
Jan Bedřich br. s Wal
Jen František Milčínbar. s Talmbergu+ 1701
Bohumír baron z Kapouna a Bvojkova + 1701

„Tobiáš Jan Becker + 1710.
Jan Adam hr. Vratislav z Mitrovicdo r. 172).
Václav Frant. Karel baron Košín + 1731.
Mořic Adolf Karel vévoda Saský 1131—1785.
Jan Josef hr. Vratislav z Mitrovie do r. 1763.
Antonín Petr hr. Přichorský 1753—1763.
Heřman Hannibal hr. de Blimegen do r. 1774.
Jan OndřejKaiser rytíř s Kaiserůdo r. 1776.
Josef Adam s Arca 17717—1180.
Jan Leopold rytíř z Háje 1780—17%.
MariaTadeášhr.zTrautmannedorfador.1819.
AloisJos. hr. Krakorský z Kolovrat do r. 1890.
Karel Bor. baron Hanl 1832—1874.
JesefJan Ev.Hais1874—1992.
Dne 31. 1892 prosince jmenovánbyl Hradeckým

biskupem Jeho Milost ndp Edvard Jan Nepom.

Eadaých,jenšbylposvěcena nastolen25.března
V místnostech redakce „Obnovy“ nalézala ce

do r. 1627. českobratrská modlitebna.
| Vedle budovy této nalézá se bývalý jesuitský

seminář a jesustská kolej s kostelem Panny Marte.
Po zrašení řádu jesuitského r. 1773 proměněna
kolej v kasárna, kdeš se valézá též místní veli

telství a hlavní stráž. V bývalém semináři až dosud se nalezala pětitřídní škola chlapecká, e. k.
vyšší gymnasium a městské museum. r. 1880 zalo
žené, v měmřse nalézají mnobé zajímavé a staro
žitné obírky. Jaon tu jmenovitě pás králorny Alžbě
ty, drabocenné kancionály a vzácné starožitnosti a
bohaté sbírka mincí.V museu se nalézá se tóže
model Bohuslava Balbíns, jesuity, který po vájce



JU tá paží Xmjmalnjímvlslmcke « eb
toratelům Panny Morie wámnebě

vzatéz ambitákolejejesnílsKR no
sh Ba, „timakozo pe sn29 Jaan K po

A

Da A
váženého. měktang Ji

ředJE Ač vhodnált m0kde Úsina ds bla, ve©kJRKraně „vý uzávřena.

*»viškou.hd Borydana s.K měst:kt a bad
zady uěošní tečhrmy vgpáena omsal jcé a

Ba ne pb ni nalóřá „Straně

naléné se sokolovnar. BRAhazbudovaná, vkka zaní na, Kavčím črhu nalózá00 ch eli
ua

Malého.náměstí nálézí se lalá ©.. dřorní
lovázaa. hadebních nástrojů.ppb V..W. Červený«

nn lž pobočný závad e na Malé Rusi vja hateletví AOhiu v Severní Americe.
Na

ijerě.a jednat

émnáměstíA zda ý m věhlannéhodramatického clava Klicpery.Neda
Jekoodtud v TRoubě ulici nalézá se poblíže c. k.

kde se konají též soudy porotní,
Pon oh de divadlo, v němž se konati budou
alarnostní schůzekatolického sjezdu. Městské di
vadlo dala r. 1885 postaviti od architekta pána
Woinbe městská obec nákladem 40000 zl.

sv, Jana Nepomuckého, která zdobí
Molé náměstí, dříve též Koňské a Židovské ná

šenínazývané, postaviti dal prvotně před Praž
ní namístěněkdejšíhoklášteraPanoy

dominikářského oolsařský rychtář Jan
Fridsich asi r. 1721.toho dá- — AJarnější dílo spůsobn nenořela

E nám kovudánídíkůzainutí moru, který tím mnoho VZ
kařil, totiž vysokou sochu Panny Marie prostřed

velkého náměstí se sousoším desítirosličných sva
tých a světio kolem ji objímajícím a sice jsou ta
sochy ov. Jáchyma, av. Aony, sv. Josefa, sv. Še
bostiana, sv. Vavřiece, sv. Karla Boromejskéhoa
sv.JanaNepomuckého,aBapodstavcijehovytesány

jou vysoké reliefy ev. Františka Xav. a sv. Ro„Kamenou balustrádu kolem zavírají dvoje
rířka, jež sestávají z pozdně renaissančních že
Jezných mříží. Sonsoší teto bylo dame24. srpna
1718 slavně posvěceno. Za. posvátného
díla tohoto odstraněn jesttoho času někdejší pre
néř odtud z náměstí a postaven jiný ve
skrovnějším spůsobu před samou radnicí blísko

kašny památné ke eti krále Jiřího tudiž stojící.
Vojenská memocaisenalézá se mesi takýdivadlem a kněžským seminářem. Opodál stojí

Boromium čili seminářpro studující mládež. Roskazen císařeJosefa II byl seminář stadující
mládeže, vd Josuitův v Hradci založený a vydr

nalésají90. p Pndtaní

cký seminýř. Ná jším,rohu Kavčího

ústava ukazovala se pořád více, sojména
když kvěžskéma semináři počal se po
nedostávati počet achopných chovanců. Tudíž
usneal se biskup Kerd , še zřídí novýústav
dle předpisu sněmu Tridentského. První příspě
aložili kněží, kteří vsrpáu r. 18950.účastnili
v Králové Hradci exercicií, mačeš po vydání pa
atýřského lista -dme 19. jedna 1808 přispěla celé
dičcesesbírkami22.002sl 44 kř. Za 16.000al

fozbouráuy: a ma-místě nich postavil stavitel Ff.
Dobrkovsk
38 kr. nečítaje Vto odměnustaviteli amazařízení
ústavu. Dne 29. září 1860 bylo Boromeum po
svěceno a dáno pod správu řiditele, míst..řiditele
a spirituála, domáčí tví pak odevzdáno
chudým scstrám školním od Matky Boží. V prvním
školním roce bylo v Beromeum 69 studujících. Počet

v jára stále stoupal: Roka 1868 bylo 112 chovanletos přes 120. Boromeum jest do

';

S

dostanou zde dobré zaopatření a
přivičřené kázni, jsou dobrými amo velmi dobrými
studenty, takle rodičové moboa býti vědy pře
úvědčení: že be jejich dítky nalézají v dobrých

ma, Reboza nepatrný plat.

ústav Muchončmých, "na počest svěčně
lého korneního prince Redolfa od bískupa Josefa
Jana Hasse tak nazvaný. Šlechetný tento biskup
zakobpil r. 1881 saložený jim ústav hlecbo

menší domy, ma místě niché dal
balovu, v které dostává bo opatření a vzdělání

ptp.70.Fee, Památná ova v Hradci Králové jest bděš
oho mistě stávalkrdlovskýhred,

Li
by0mprosebeasn kopii koryněho upraril. Avšak roku 1709"dazovadaroval
lakup-ddmtento: nemináři jiš m ea

km

semináři, majeE E
1718 býl „puak "a a řě

za refektář: obředenn
(K sotda purkparkrabské lyBed

Brydáckého

n:
ze stavu rytířského od o ovelých
ských ké spřávě hradí v ci, po:

k samých. Počítáu byl meži dřednmísto v radě imnístodřřileláké.

1790 «,1805Mikbiska
r. 1814vyhořel“r- 1808,n

prnskouie elbvu,JS 0Ábalon $.čer
zděnaje tau,tam, kde dopadla,jjináP pmloránkjá K, v

na štíté,kterýporouchala.R-Ke7 lašt byl|
kostel sv. Jana, jednoduchá to baroková stavba|

klenutá,obnoves.Oltářesv. Jana onohosv. Josefa u Panny Marie jsou
Obras sv. Jana nad hlaraím oltářem
slavného Petra Braodla. Také kazatelna, proti níš
stojí socha Spasitelora, jest nová, Nástěané skvost
né malby provedli beuronští bemediktíni z praš
ského kláštera na Sloranech.

1
pro osdělání učitelů. Tento však jišpříštím rokemPřeloten bude do nové budovy, která proti dosta

vené právě obrovské budově obecných aměštaaských škol v Poepišilově třídě navýchodní etraně

také pěkná budova odbornéškoly zámečnické.
Na jižní straně města

vedleobrovskýchkasárenvynikají
realné, nákladem téměř 400.000
Málokteré městov Čecháchvěnovalov

rozmnožení svého školství, jako
severovýchodu, Králové Hradec.
biskupské a

ha středních 1„*dbornýchprůmyslovéma zaujalotak v

lovství postavení, které hned pměst, královské Praze saujímalol ADO
-4 dobutrpení

KrálovéHradecmá důležitoup
vojenském a za válek byl vždy první ná ráně, Za
války třicetileté zavadili ma svých pochodech a.Bařštíi Švédovéčastoo Hradooa taksezmáha

obecné ochuzesí. Již do roka 1639maoží Pons

raději domy své. Prázdné takové doráy vojáčiMmtloukali a kazili, tak še zůstávaly s'nich
Dne 17. června1

Bannerem Králové Hradco a v „městě apů-
sobem strašlivým plné tři čtvrti roku; přes 400
domů —hlavně na předměstích— vypálénoa
vybořeno. R..1642 pcoval město opět Tor
slenson,r. 1645bo nedobyl,alečásťnsčeta'
vypálil, tak že po ukopčeníválky třícekilětěze 107

domůzůstaloje 3s opis sAyretrpělo strašnounov

vHradeinastalzdečilýstavebníSe "Havásí císaře Karla VL byla podměstí

celkem v téše rozsáhlosti zas vypares a, jakou

hbruů .

est to L i k

m[A4odtáhlr k daRodákkrálověhřsděcký,: kiěe Přaztišek: de

s Kůtné Horý

ji děsíchTe koně,vkozáky niti
X JezavitékráfohředečtíKyptár:phztitelí, too 'dae: nedělního'
úržíce, ač bez" , BoĎ'mláčež we

86 roz vl v čas obyčejnýkc
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VESELE.

přacovali. ©
království českém vojtoutuze slou

i všude -nedostatek peněz se nalesal reku tobo

počaly vé baskocedule řečené, které

obchodupohodlnéD9 v ma inHntů
a
še k
liGk nepříjemné.

Měeto„KrálovéHradec ky
žepomobjo.sezřípeninpove i E
12. října tebo "roku poníženou. pisemnonžádostí.
k zísatakému. trůnu © pomoc. Obdrielo.z vůje
nejvyšší Marie Torosie odpověď z- Vídaě dae 24.:
prostece vydanou,še semské podpora přednějemu
se Uostati:" ď vat '$e“stu, aby'půjčka“

ráron čaojoěůtiaf moh, klerét |

, jh;
voGten

povuesh. Vos MALAsrc
v váří);kibyt úěštínstvo“

z06bsy pry- jé Yystvětiba snažilo,|
vor ejn dyorálválečnéradě 'ovy|

edalikoraík.Pastyský. sí ppor naří.s mocha jnšenýry s Vádně
a -Olomouse, kteří syměřovali -plíce města a. oelá
okokk.Chtěli -ne-přesvědčiti, sda-li. by ge: 3 Králové
Hradee dala povnost udělat- Dne 17.dubna 1764

sigup
se,jela

vfátil“ ne-upět:podplukovaík Pavlovský 8 geňerá-“
kýmBsrechem a 8 moli důstořafkýdo' Řradcé

Zvláště gemérál Harach,Ber %„Brdskýchválkách|
byl Poedáknívv čadci,jaujalJar BeHradec...-„JFóbožroba. byla. 8 Boadosku“ vělíka úroda.

s Marodeny.db. ud měděné dvouksedláky,.krošle,
ktejeary, a balíře;. ktaté clsatovao.Marie
TeřeziejtEr. -razitt:dále;aby- xesvýchEutť$pátnéake čel Peněr těčlito

dů Hradce Frer vozů přivázmo: VTěaící Hina
závhaldáHraZ Koo je ab:wei :nkyao“

et: a:Alby 1 přídínou jejich straegickéba «opornání,,

ph „tebáysetaica-městského:rejtarštva;zeoblečená 4. červ i sýložkamě:Také megi--:
£nejoddanějí uvít

s upolurjedařem Marie:Reregie vaseích českým | s

rakouskch, beA nááCÍ 0 povtarěponnt 1766+
postavil“port. Bnej :které

Ly"všechydo peby 02jd obléžebije
s podpřekorsíkémp 4

a dnednítn),"die 27.Břetnaii obyvatelé po Slezského

mplybýti doprány$Pb. ubna

řiti kostelsr. AntoniekAodtad odvášeo-A
stela. Dne 31,

počinali“ výt“ |
ké čna

ital a k

Bd na štavbyLk kosa [E
Pěten počali sapéř pod generálem

Pre or Buvýcbodnístraně áste mesisí strané m

ntnějš okretáí neměchicí a Slezským předměstím,

dne 5. četvůa se bourati staro ne
k -pod biskópským sominářemjel de Hradce c

b|

kým svým ramenem, jehož stopy jsou mí
na louce patrny. Na Mýtském předměstí byly pří
bytky. od brány až k mostku ov. Psvla 8 košte-
Jem 4v. Antonína 20 Špitálem rovněž vyboteny,

ne il. a 1767 a největší
elavností založen bylzákladný kéman na labeký
most, který 10. července 1768 dostaren, načež

.pokračováno v bourání domů na nynějším Vojen
skómcvičišti) R. 1788 zřísenstav Amost zabra

nou. moravakou, která se lotos v červenci počala

a Jid-pošádoé se vyplácel přírezeno bylo r. 1769.
z Brna do -žiradte opět mnoho drobných. mědě-

„| ode“ néz. Tóhež roka v měsíci srpan počaly.s Hradce"jesditi dilifance (dostavníky) do Prahy
a)Čatev do:Víůně. Byl to veliký pokrok v:

všech d jčnýchzemíche.Hradci. 4 ve zemích čí

"sěítáníobyvatelstva,ne v6 |UDO megia 318.324

zeno. v.

sloragí domů.aicháeb
k "ležbě ocbopa ,

t Téhož roku chtělve hoďpornosti. Carenux:
zabrati měšťanům šance jejich nad starými zdmí:
městskými avšak čísář vyslyšel přání měšťanůa:

generál A okojS ooáčányvý pevno„Aby.zgchoral pokojs měšťany.Zdá se však,

ša.nab popuzen byl k. čiační jinýchnesnází městu:
á popudil proti nim i císaře, který r. 1774 Čechy
za příčinou. strašné drahoty a ohlédání pevností

navštívil.: Následkem sočení velitelova kán m:
nilostivě -konšely, když 32. září předstoupili
klonou, „Nejlépe bude, abych vaše domy
všecky E blatl, abyste sobějinde vystavili,Bbydete míti pokoj vyi vojáci“. Když se
hned potoro táral, kolik berně město platí abyla |,
MUtumma jeenorána, Deminvil otom olsař více.

Tak enikli. né velikému nebespečí i citelné»ztrátě. masvém majetku, „neboťodhad domů se
prováděl:dosti
„mlásilisousedé hradečtí 10 proc. sloviti.

"Po ř. 1712'přřáoe povnoskí utachly, bež-roka:
| 1776„počalo Se zato ati o práce pevnostní 4|:"o další. bo domů na podměatích, i |:

Pražském- -aš ke -kostelusv. Petra blíže hospody
iči,“ též měkolikstavení na Zámostí sméromiic a dneI. březnaodhádánnaSlozakém

čstína Ntřeziné(mezi městema Róžberkeim)|:
těž kostel sv. la, kdež zakázáno další,počhó::
vázání tidí.. ja místě „tohovykázánojest misto
pro'nový hřbitov ma. Pouchovéu. Věkně,kdeš se:
soúčesně začala saklédati nová vesnice pro oby

v 6 z podměstí. Včerna nařízeno bourati kostelavla a klášter sv. Anny, jehož mniší již roku
1766 Výhledli si staveništěma roli Kukleaa,

patřilo dboi Plačicům. Takná Ra čilá přáenýnější městečko (6, kostel),„V-Nořém Hradci byloPs
11776jiš- 110. čínel. (dmesčítá, 230 domů a 4500|

av. Petra, kostelv Pouchově měl:nahraý kostel sv. Panls.
jku 1778 musel býti krajský úřadprode

ktostatek bytá v. Hradci přehesen býti do Hořitůvsi (tebdy hrozilavypukoouti nová válka s Pru

skou.) R.-1/784obesděny,bradby- ený Tpočaly .se :stavět- dvě velkákasára
vodu kasárna- (stojí -ma bývalém
vojenský *pitál'na místěbývalého kostela sv. Jana
Kto (kde zakoupeno,J3 domůměšťanských).
Krajský sóad navrácen Hradci Královéopět roku
179

7 podměstíHradeckýchEn, Caeněkolik domkův Zámostí a

městímDezváDYnejvadálenějšíčfomky sě stod mě
"přeměněnvb vísku, nejvíce zachováno zA prad.se| ča pod silnice třebechovské,

Tím byly proměny, které se vHradci a okolí
před vice mež100 lety prováděly a kdy nejednou
se rozhodovalo o osudech města, dokonány. Krá
lové Hradec, dřive po Praze město nejdůležitější,| sku

Roluteká škola u.Kostele|nad ori.:

ří podnět bospodářasko-br mrakro.seřísons na průmy slov
spolku sa -el. městského aokresního zastu
teletra v ci n. Od. První udělaje školero

podpora 250, druhé500 £l.Městská spořitelna.povalije
Bařízení škol 5.000n a me jejím dršování rožeěal. Okrosní hosp. sáložna v ci n. Orl.Poděe :
leje oční podpora200sl. Ake této obětavostí

vů

školy roční subvenci 32.000sl. « ministefetvo orby
1. 450 sl. V čele kuratoria stojí starosta města , Jos.,Schůts, členy jeho jsou majitel velkostatke br,
a vynikající mušovév. okresuKosteleckém,c. k. kris.hejtmanv Kostelciadr. GrussseŽamberka.Ředite
lem školy rolnické stal se p. Fr. Baner, osvědčenýře-'

ditel školy kuklenskó. Skutečným učitelem stal se p.
Moř.c Michálek, mimořádným učitelem p. Ivan Číek, :
nábošenství vyačaje P. Al. Drořák, lesnictví Ant
Barth lesník,hosp. prari p. správec velk u Fr..
Blatek, sdravovědě p- svěroléař Fr. Chalupa, ovoc

nictví a zelinářetvízámeckýzahradníkp. Jos, an
rakodilinýmpracímlachaěee mistrp. Ant..kolářskýmp. Jan M Dísemnostem,češtiněa,.

němčíněp. učitel Kubias.V uplynulém ním ne
navštěvovalo první ročšík 15 a druhý 16žákůaká ho n

Kostaleckého (12), Hratleckého (3), By rohnovskéh “, pro něž jsou zatím 3 stipandia. Okresukostela: je
kého, polls rychnovského a žembereckéhov.obnosi.

40—50sl. Rolnická škola. v Kostelci n. Oz. má zk.
účel, vychovárati samostatnérolníky, nájemoevorů :
a hospodářskézřízenceBo velkostatky, „S ústavem,,

který ve vlastní důstojné lné budově.jest ún.stěn. opójenajsou pole"skušé ná, „cričebná, mabrady.

zolináře a Alonstí mřemeslná.a atatek io:ušným obytkem hověsím, vepřový: Ň

Cibrac mají příležitostnesnati také, důkladně hgní na kosteleckém velkostatku. Vyučování má- ,

d laje se na theoretické| praktické a colníctpre měli,do této školy své syhky po nejčetněji , neboť..

nabydou zdeuejen odborného vzdědát ala připraví ;
se zároveňco nejlépeproúřadyv.obci,albústava přijímají se žáci, kteří« dobrým ,
odbyli národníŠkolu,jsoukěleanězdraví,něptr“Podičové
neb poručníci sezaváří, že je badog v. ústavě. vydr-

žovati. Jinak se všecko vyučování oak v. B ach:zoela zdarma. Pouse zápisméhoplatí zámožné jšt žáci

jednou pro Mády 3 sl — Chovanci; kteří.chtájí býki..
vÚstava ubytováni,osnamtežtoředitelstvính
16. sáří. Hlavní zápis trvá od 20.—80. k
nový rok otevře se 1. října. Za sírů
svítivoa obsluhuv ústavyplatípr“ a

E lékařskéošetřovánínaj >koludá fa
slů Abeolvostům relpickýc
svý i na vl ; horpodářeí í lbýti činnými,k žádostij pas po drouleté:|EDT

bě00udělítrvalédovolená. eh
E Albrechélc m Týniště. Následkem“

„rosvodnění Orlice zaplovena "byla loka albrechtickéli:
Štěpanovaká, která- jepa-báhnenr zanesena 'a:znočít'

:stěna. Vodasice jiš dévae opadla; avšak za zaplavených“šíří ceamrdaté a :nesdravévýpary. Lstošní
-otavy jsou v poříčí Orlics úplně zničeny.-Rolník htedí"
:s tesknými. obavami ematné budoucnosti vstříc,neboť

ršita utrpěla dosti značnědeštěma pěenicoa KE
ts velké částí na poli porostly,:Značná- ků-táké ohledně.brambo které |vn pov.
.DĚĚpodléhají,hnilobě. (2 ud. KLM
|- ' Z Veletova. Nový“kostele Vkáblodaě:6
tiché osadě Veletově.a Kolína: dokončena-byle (právě
„stavba nového.chrámu Páně: jentuž sk vovénou:úpravotí.
„jen málo který hostel venkovský vyrornati se Inůše:
Vystavěn jest ve slohu gotickém dle návrku c. k.:Be:

rady p. J. Kroha s Prahy pod piltýrm“dohledemfessora architekte p. Boh.Moravce..s ty:
Vysvěcen byl 11.červencezapřítomnosti p. t->A utetopek
městské rady Kutnoborské,.copatrotta kteteča, p. ©..k'okresníhohejtmanaep. cs"k.okres:škót. i
hs Kolína, nesletného mněžství lidu za 'eaalstencí M

t.-.duchovních—v zastoupeníJvů ání peryosti —zdp. W Vaňkom,omajitalomrzáslkrtd
i boas, redou a hisk: vikářem se Záboře.Vdp. Aovaveh
Foalovil shromážděné případnou 2 vehmřdojbuíhouřečí“

»po -ukončených-„obřadech svěcení následovalo kteání| Osyědčenéhokasatelo-dpi faráře Čenského.: Při sluvaě!

"mši av., jiš slogžil bývalýforář-Konárovický;nJébjsk. notář, vík. sekretářa. farář Stěšerský: vdpo Jed.:
. Bettlach, spěl- obor pánů.učitelů: žísenkm mfátního-p?
,řídícího ně. A. Van s úplnou- precisností“PicloWě

. vokální mši slohu církevního; mohutně působily:také""vlošky. „Ave Maria“ a „Jesu dalcis memoria“,- : :*I

Z Poličky. (Slavhostna rostóučošový
*Svatojosefeká jednota loučilá s6'25.:
„Jakubské pouti se svým volemilovanýmzaklidatěléz'

-0

4
apředsedou, dp. Janem Nep. Volánkem, jenf po plných

"11 let bylkeplasem a poapo dvakrát i inistratorempři sdejším děkanském chrámu Páně Dp. Volánek po
(volán byl -sa faráře do Bestviny u- Choóěboře.Srato

oeehké jednota nese těžcestrátu mudetak výbordého,terý byl velikým dobrodinoem jednoty a pravýmotoem.
-svěřeného mu stádce. Ku poslednínávštěvějehe míst
"mostíspolkových konánybyly pilné přípravy. Joviště, na
' kterém takčasto nám skýtalpoučení, nadšení azá,
baru, ozdobemo bylo bájem květin a podobiznou osla

vence, eno jeouc mimo jiné též stuhami praporu

spolkového, jené h u, snahou a značným přispěobou stranách podobiznybudoucnost:aopčinasebohdáopětkmw Po

nořadlní 1 "členové polke: v jejichě čele nalésal sejednatelp. Burgbart Šimášek,který 0 8.holině dosta
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Velice jen dojat děkovaloslavenoc srdeč-| v Geha trůn skromničký sobě
zapoctumuprokézasou,alibaje,deJed-| p) starozákonní„Svatyní

, soslou duší 1s celou mydlí šloova. Pokroč
: radosta6 vyradobila raka um

ré vá o zraksvůj vzhůraa m1klenbě přesby.
ité mile v ati bede. Delšímu| Bpaci aa esdí v oblacích

Jednoty přál hojsého sdaru. Po té poděl alebrnetí. jeko budoecí soudce náš,i skvostné vázanou kníšočku © :

Aoáškas vějčnostiu láskyjakožtoupo.| vět všech.Ata p ne mě ván
h věrných členů Svatojosefské jednoty skutek trůj Maobo-li tem skutků dobrých M

tuto kníšečka,obeshující slova projeva obstojíš před tím soudem výš o | vševědou- protec Fraatišek Jeneček,Vaší Důstojnosti, laskavě přijati.“ Na| m, nejvýš spravedlivým. Byl'e do divtak, jak ti
k harmoniu,s členovéJednoty| Kyetus Páa nám přikázal,sacbovával'sto, 00 V PO-| dopisy.Bůhžehnejspolkutomupodzáštitousv. V

kaatáta ae rozloučenouBa má-| zadí za Kristem Pánemvsymbolu zamak „nů | S Náchoda. Počádkemdkotutho rokuobangelisté k naši „Dachom svatý m do třída škol realnýc které

„5 byl Pasnseonal ? oužívaljsi dleroskazucírkve sv. na ba prá kBý
vé

štel
s Kristus Petru, hlavěcírkve ; Prochásk PPoapatotonomu |Porno ení RC|POE,DVHoTmZák podnoh

iodepřeli práci "usilovné šili sloachal jsí dosad horlivě slovo Boší, ješ av. Paval, ly realné dopl na úplaý vyšší
i životoslý, věnovalijí své afly. nad kasatalou . vhodač oktemvýt prrrrgěoe středníústav, ředi pomýšlet navěnačp opa čení. děě i ipočten - bodné školní . a

Vobráněrůde poměsky kvítí u pěmicí — či — koakol, ješ zde kolem kříšerozpínají tři místa: naBoudalo (u pivovaru),Pytrů“ dve, we
60?NebyljeiR zaorukora k komplex

: ; celo sde nasoače sráce £ 1| oedního $ om
óho máje mohlo lidstvo slavit nou obopjsté s ukratnými nástroji obklopsné? Nebyl| ea, Bl a dále koa

není čá, nám sch Ze oErétá, jei snad tím jedním mečem,jimišproklánotu pane- | 5; pera který sa sáh £0 al. Kašdé« těchto stařečistéBohorodičky?„Slávasa výsostech míst stálo by -sal60.009sl. Stavba renlafeh
drahýod nás bude00 ubírak, | Bojie ce PVetalťjest mAllelají“ —to satRa my8l| SePUnýjeby tedy

7. jehosnahy40 musímemu„a Bobem“| 1; ovádějíonidraoherubovévlodi chrámoví.Chosěů| katdés tžoktoler májisté vady.Dálejest v úvaha
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skráně růde, poměnky, kvítí srdeční.

jejich sraje v krásné utěšené plody,y

a
k5ž
É.,
l
= snimitéžjednouplesativesboru, pomai,Šeživot| „,x,,též děkanskésbrada,kisróškostavaniště1-7
ako slova krasopisaě p. jednatélemvepsána| tvůjprávě tak zdobenbýti masíkvěty skutků išlo nejlevněji.Obeosízastupitelstvokomalojiš

jeoa v oné knížce panu Karáčína meaÁtku věnovaná, milých, jako sde v klenbě chrámu květje s nem Beko ad stavebního místa. Obyvatelstvo Ná
jekod i avlestaorační podpisyhodnostářstva| splývati aříš. Všecky modlitby tvé askatky Šebů | chodské se zvědavostí amepjstímočekává, pro které
polkus seznamčlenů. Poumlkautíspěvu,jenšbyl andělstrážnýtvůj sám ktrůna VčemoboocíhAž pek dkavebnímísto se obecní iteletvoresbodae,
eslavenosm i četným ahromášděním vděčné přijat,přidne ne aby je tam v kaibu živo soados| Sda-li bedy něm Í sájem poplatníků,
promluvilněkolik,srdečnýslor pamAnt. Komet| boj šivolasv6 dokonáš,pokopotříjFrirh odalh| čizájemspolků,otrnays jednotlivá.—ták avyzval přítomnék provolání„Slávy!“osla-| svéhostakovou radostí a láskou,ok a EZNém. Bybné ma tábor lán do
venci,ješbylapo třikráte hlečněopětována.Nato | MatkuPáně,tam ses svatýJehoKulosa 9 | vo.90) g podivemímjemeposorovalí,kterakvnedělí

velmipěkně pan Karel Tiza krásnou báseň| soela nových dvoa mástčaných olkběce M1 ŠM| $ m. hnedpřed raaními alnébamiBošími nalepoje
éclava Ceh a hrabě“ sačež se ma dostalo | hledí. Zřiď rodianý svůj život dle bětí M modii- |.jakýci. výrostek všech jen příhoda

hlučného potlesku.A když bylo mato sapěna našs | a oblaší tě Ježíš. Živottvůj buď o Pe oněch Sdech oplotech plakáty, ospamující: Tábor lidu u Li
"národní hynmra„Kde domovmůj?“učinil p. jednatel| teb, apobozáporu. Tak zas ©m B | S prom jsem, co to mábýt, proč to muzí byt

toto poděkováníčetnémuobecenstvu, slavnosti na ros-| mlaví k toběKrista. jel nové r obzorem.Kód| srovns bor ida" s révě 23.
loučenouse oúčastnivšímu: „Velecténé shromáždění!| ohrátej sem, duše sbožnál Chrám jar odsorm.O | vag,jo třebar NV noděši disolení sjesď

Tak četnýmsúčastuěnímse na této naší slavnostina bytaké nepřímlavaRodičkyBoží, sv. Josola,ov. ea katolíků v Hendci,nu a 60zomůše přenóci své
rezloušenou s naším důstojným předsedou,do- | Křtitele, sv. Jana Nepomuckého,sv.Václave av. Kaj- demokratické srdce jisý (jak na mos kdo

Po anov OOoTT n| dí at KOLObyepřohnýau mal | Akomnonátaad a máloO Za. Jena . Ve o že te a cn nemoki .
ajeke.Treo četným účastenství Vaším slavnost| průkop ačinča byl k šivotu novému, lepšíau, v oslé kým)náš Ponník ver :

maše nad míra svýšena jest. A proto přijměte mejar-| osedé Žišelické — avláště v deších téch, kteří shr- | VS S75ML TA X toi s
došnájší díky ra tuto Vaši láska k oalavanct našemu dajíce Světlem světě — ze strachu jen —tay pókro mečjaké je svyklý čítal v listeok rabalistických a,své prestomyslnostiudalna h tyanství»
u sa ta Vaši laskavoa ocňota a vroucí příseů,Jednotě | kářsko-nevěreckéhouževnatě 00 drší. Ku koaci podo- vo | řešilo“ o
Bratojossloképrojevenou!Vděčnostjest jsko zm týkáme,še krásnoata obnovasvatyněsv-Prokopské| táměla, (Chebaby © „ješate. o podának.,
mrdce lidská přitabující.Držíce . | provedirakoa mjstracu přesně ve slohu ohrámovém = k

povaě Aoafácu. že nelovtšní© velovášenípří. Škademický malíř pen Frant. Doležal s NoréhoBr- věsobecné bídy, kdy srakyvosk obríceny jsou
mejvcinaši jsoucevděčnostinašíknámjsko magnetem| dáova, jemuž usnání a dík náč bediš veřejněs době,kdy plasevedletobosuřivýbej aaských.

postáni, mikdynás neopastí, alobrž vzácnoupřízní| vzdáa. Úoporačujemejej táě tímto c3 nejviují všemu| jj proti madímkrajanům, teprv teď,-44. ops |
a náklonností svou při nás věrměstáti a podporovati| velebnéma dachovenstvujako výtečného nmůce, jehož jí páni rozvadovato politické situaci naší snad.
nás neastanou. A sato také snažně prosíme. Zvláště| umělecký rozhled tak jest veliký, še mu ajistým vý-| © (dňi? a akademickoulekcí dávat snad, dle né
pek obracímesek veledůstojnémujemnosťpanuděka-| tečaým sdarem svěřenybýti mohou veškerépráce| 9 ovorkových, „neavědomělému“lidu — 0
moviakovšem důstojnýmavelebným aprosbou| jehoobora. Na doklad badiž zde uvedeno,je v umě-| SU PW „een * Hovorko,měl ečinit
tuotivou,aby naši SvatojossfskonTea v mocnou| Jeckémzávodě prašskémpracoval 00 dílovedoncía ui dávno: teď jste uhl uš jinou práci.Na: př:
oskránuSvoublahovolněvzítiráčília byli mámtím,| še vtéžehodnostia stímtáďsdaremprbooral| mÍmo radit,jakby 4 symazit:rolmictvoskrosné ©
čím nám byl lončící 60számi důstojnýpsa přednoda,| naši vlesť, v Německa amo i ve Francií. Tiše,ekro- nadl J akta a působit k tomu; aby '
převesmoucelaskavě otoovakou vJednotě naší, | mně pracuje, otevřeně jedná s tak všude kdo jen o sřizovali ' hoep. pokraňovaní školy zimaí ne te
s kterou by dále ji vedli a spravovali. Ráh zajisté| raku kdía přilokí náklonnost a příseě 00bě3 |, ppnrědomělém“venkově,stě: radit a. příklodem,. badesa vše, 09dobrého a ného svláštěv my- | dnává. Výzdo svatyněŽišelické —bez té nějiněnší prygprvěž SEvěaš jednou postprilona
nější pohautlivédobě naší chudéa od pře-| podpory pokrokářůavůbes kobo sfarmori — ost aní nohy i « rolaicésvých plodin polnícha me-
následovanéJednotěse prokáže,hojnýmodplatitelemI“ Peraímjeko dílemsamostatným.Vido,orode,podleč, stále jako a) re karateloum oles ..

je dečně: 26 pamfarář se všemiúčastaíky, fe p se — bes reklamy! níkůt Tak apost, paže Hovorko, afla ;a ra09 ma rosloučenoa; a si I „v v 2. ne a

členů dal ještě naposledy ; ná J EZ Kardaš Řečice. Velikýrosrack mie nikoli boecharoaskýmhabařenje.

+

pětí Svou zamílovanoa kratičkou didovimoupřosákl -E Bovně. 4- vfdb-vzukhá: 0 divel anti
píscáKolpiagoraop mí i Jednotyse smat- a OOo A jpraosti svěcení ra Sv.Vá- omieký: na o býváj m
ného hlaholu „s Bozemi“ — —— způnn jednoty katol. jinochů s musů, 20 ko-| větrné předesvactí — alek čína wekikůy nopěistoupí.

„ě (ořmaaora lotos. ěmeckéškole maladno1. 1897.Vkrtné do my ds jak 7 . n— křesťansko-socialní spole i po jednakebírkami mezi členy j J a jeko papírový vojék s o , v;
koeakripci napočteno bylo v Městci mesi 4566| '* dě skvosta r, který zlobí nád padne hlavu proti Ke oi a
obyvateli 848 úidů, kteří skoro vesměs se přihlásili jedete . P rované panímí: mstkou s kaotrami Bado 4 o jtáe
k obcovací řeči české. To jimvšak pramic nevadí, še| raporu. byla J. J. vysokorodépezí| jpví ale sa te prakticky 00 provádí. Naši bodří
posílají děti své do dvojtřídní školy měmecké. Škole oopoldina kněžna s Paarů, kmotramívelectěné| „olníci nejsou přátely zbytečného mluvení, okatého
te, přistavenétěsně ka a v prvním patře, pesí| Matilde Čedkové choťvrchaího knížecího faagličkátetví; oni dobrými a věrnými katolíky s,

sní spojená, a 80 © RABe- rárce a Potronila Lasotigová, choť« k. *| 6 staré vědy Žitná víry
Eo Bédobygormanisstoraké v k našich, byla | síráro a vlarosty móste. AŠ dlouho trvalopřed tím| ojrů“ wedrěí. Naši vpravil nrňdomělí občané Be

vodaš školou šidovskou a za roskvěta doštivé a ač ještě večer slavností při do- odlarovali sice Hasa „nějským tie ohzsičkam“ be a0í
liberální r. 1876. proměnšna ve škola veřejnou.| staveníčka stále pršelo, přec ila. se slavnosťned| viyku ma jeho počest Bez „ale se to strakiji 59

dící ačubelje katolík, drahý učitel je šid. Drahdy| czskávání akvěle, vědyť sám Bůh jí přál, stdrfelt po středu jed
bývala od čoských dětí četné navštěvována, ale počet oslou neděli proudydeštivé a ukázal nám svou jasnou
jejích vposledních:jebsch vědyvíce. klesal a úkola| vs sluneční Počasíbylotak přísnivé, že odpoledat|

ivožicí. Maelého roku školního chodily do ní koncert byl v místeostech sahradelch. Koncert jakož
28 děti židovaké a „děti katolické (jednoděvče české j večerní zábava taneční byly velmi četně navštívemy
a syntamního říd. učitele). Vpříštím šk. roce počet | „ ve tváříchúčastníkůzřítí byloveselou aradostnou
věslo šaotva se ecvrkne pe 80. [ficet dětí ve| gogo Ač mňobo přihlášených epolkůs: příčinou
dvou třídách, jaké to pohodlí. a jaký laxasl nepřísaivého nemohlose dostarit přec ku:
Místní školní rada jiš na začátku roku žádala osru- slavnosti savítsly: opolek vojeaských vysloatálek E
čení druhé třídy, avšak dosud medošlo vyřízení její Deštné, spolek katol. toraryšů v Třeboni a Jindř.
fádosti a kdo ví, kdy dojde. Jak ale přijde k tomu Hradě:(s prapory) a sv. Jaselskájednota se Soběslavi:
měste, které tak značné oběti pro školy své přinášeti | 7 místních spolků mevúčastaili se slavnosti: hasiči,

ne aby vydržovalo ještě sbytečaou německouškolu sokol aměšťanské beseda. Z to súčastaila 00 al.
k vůli ? Jest zajisté pošadavek spravedlivý, městská rada v čele s p. starostou Aloisen Lusti

jehod oplnění třeba 0 energií se domáhati, aby gem, ostatní epolky místaí mime tři jit ) vané
buď sami.se této školy zřekli a posílali,jakož| Sax4 ; jedia spolek. denním

maosíčiní, děti svédo obou ško měšťanských, porot “ - karporstiad a ba prapor, Ětvována m G9 Čeckoslovany"81 Námoem.
se jim důkladaějšího vsdělání dostati může, aneb neboť praporečníku s přílišné I ka . spolku Z Lehto 40ti šáků navštěvovelo 15 první, 17 šáků
Vtom ím olší i DO | aš moh Dr oánkmdona | ný dn bokJo kokonoyízoe

prostředků. Čímdřívetí lépe! ji % vlast“| vedlo se ss jako mnohýmjinýmpáskm. na p 25 dáky ústavubyl obnos Pnostikatol.doststi ení hlevy,s města28 rychlo
Mřesťansko-socialní spolek v HloFes.| ajíšděli,jenomše te prošleklédráha některé s

s

Městel. Stanovy nově zřízenéh - | přijmouti.Prapor il veledůstojný pás Fraati- | £5 ch na podporování.
katolického socialního o vzdělávacího křest- | přijmouti. Praporposvěů die- | 800 al, mimo 100 sl, avláště urdených naPodk ochranou av.Jiří | ekHavrda, děkan soběslevský,jeéto předsedo těchto státníci

S pvjmanověMistniby jis U a k.místodráitelotvíoísníhosdrašenío obudáo.pás bo Vonož pe ky ka pole ehudých, snaživýchár.ony.Člsnůsepřihlásilodosud40. Spolekmej-| kanovníka děkančeskobudájovický|genenár : sale královatví
dříva zahájí činnost aroa a heslem: Bohu kalí, r jísdu na trati Badéjovice—Veselí nemoblku sv : . sice
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an v -továrně Oberišaderově „konsam“ jiš stává. |
Výdělkypakaejseunynítak.velké,abychommohli
mouka a jiné věci tek „slašně“ platiti. Mohouli
mlynářiprodávatikiloza-16—18 kr., pročnepekaři

glerory na seboochranu a bodlá zaříditi cí konsamní
jodaota na odvetaživnostníkům.Títo všakmají mocné

přátely vo vládnoucíchpruzích, i nebede Žádný div,
fn již vzárodkupodaiktenWe obchodní Škole v Náchodě počne
movýSkelnírok dnoJB. sářít. r. Naústavětomto

rokom ústavabeolvovali, dosáhli již v několika daoch
0 skončeníškol.rokaokoremvšichniumístění2to
veskrze v pisárnách továren nebo při ústavech po

aéžních. Již s praktických pomůcek očebných,na ačž

a fediteletví většinou právo vybradilo, lze any

kole pilaé navštěvovalia ustanovení pro Škole platných
řádů kázeňských náležitě dbali. Lotošním dkolaím
rokem budeústav ještě více rnešiřen,ku hterénnj
tele získáno bylo morých mmástnostíškólních. Po
drobné poučení © ton, jak prakticky s kterým před

mětle ve naškole tétovysčaje, podává prvá roční
„práva ústavě.
: czů bohoslovaůa posluchačůvy

sokych škol na Velob L0.11.-19.erpea.
Latospo25. téodbývalsetemt)sjezd,aprotovzal
Ea s0 poněkudalavaostnájšíráz, nežlétominulé,Rás

„jeho byl vósslovazský. Navětěve byla velice sanéní,
zvláště hojně bylo sříti akademiků, učitelů a kačší s

-Čoch i Moravy.- Sjesd pootili svojí přítomnosti mímo
„jiné poslanci říšské rady dr. Stojan,Taňačklovič

semětí: P. Wobar,p. Dábrara, P. Sevšík,rolaíka)kora,dáledr.Horský, olovenskýopis.Modasnský,čic
novékot. stranynárodnídr. Hrubaaa dr. Bokilitogoe,

„red. p. Dostál, p. Vóroje aj. Čestným předsedy byli

: de.Borský,a dr.širuban,sdhůziřídíjde.„Stojaa.Řeší;
: podl. Tažněkiovič (rasfasky; celebroval pak

Titemrusínským služby Boží), právník Mazanec, spis.
„Modnanský (slovea) filosot Zahradník, bot. Beránek,

akademikPečínekjh dívp českýchotadeatůreVídni“. vlp o moderně“, dr. Stojan
děsívěetovazsské,p. Valoujek opřáci"napůli eocšů)-.
nám s konečnědr. Hirubannadšenépovzbusovalk vy

Arvelosti v práci oblaho národa v dachu zátodenském.
Důležitojesttato ochůzotím, Sosde maposvátném

slovanském Velehradě si olovonělí bohoslovci
řeku k utvoření „Ústřední Jedaoty bohoslovců česko

=

nea,by„viríbusunitie“prácenašesdárnějipokra
-Ševalana poli námvytkaatém. TomatobudepřispůsobenoInaše„Mesactm“,ješstane00
„stotouponabylapětičlemy.

Krádež. Vtšebtednechpřistavíli4í-jedné
. Beci Beznámídosadpechataléšebřík k byte p. K.

Helabe,obchodníkanaPražskémPředměstí,kdeukradli
větlí muedetrípořis a čatetva. Po pachatelích se

Tak věcné loterie rzdšlarachokřestea
sko-katolického socislního spolku Srornoti ve Pře
Jeači dne 18. orpna 1807 veprospěch fada
členy nemocné1. Hlovnívýhra serie čislo 16;

-72 Mvýb. «.BO 890; 8. M. v. 5.2465;
výhras. 1č 96; 6.bl. výbra«. 86.čís. 45;
výhras- 68 č. 28; 7.M.výhra «68
výbras. GDč. 49, 9. bl.výhra s.92

„$ara a. 25 4 65; 11.bl. výbra s 35
hl. výhra«SL č. 15; 13.bl uvýhra
14. bl výhra s. Ji č 1; 16. bl. výhra
16. kl. výhraserie 17č. 94; 17. al
4.15; 13.1l.výhra«.89. 488; 19.
92č. 66; 20 BLvýhraserie 5 č41;
elích vyhrávají čísla 41 a 60.

Z Přepych. Divadelní ochotníci v
ch sebrajou ve prospěchpovodnípoštiše

prákant dno29. orpnat. r. vhostinci p . Václava

2
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: žislence díračelní :Pražský ša Rj

oddtlenlchod
| Bo todkruZalánk©pi 4 hodině4

P máma zon HyďteValská.T zkDA MÁ

Ze soudní síně.
L V pondělí, 16. srpna 1007.

——Ama Koudelkova 53r. ot. služka, doLična
ok?. Rychnov n. Kn. přísl., svobodná, porodila 6.
května 1876. sloužíc u rola, Kašpara v Libran
ticích chlapce, který byl v Černilověpokřtěn na
jméno František. Loni byl vypsán k odvodu, je
likož se nedostavil, patráno po něm i po matce.
Když tato letos byla četaictvem vypatrána ve S'e
meně u Kostelce n. Orl. a do výslechu vzata,
doznala konečně, že dítko na potulce as 14 dnů
Po porodu vnoci u Krňovic zardousila a do řeky
Orl:ce hodila. Byla uznánasvinnou zločinu, vraždy
dítéte a odsouzena ka Šletému těžkému žaláři. —

IL V úterý ET. srpna dopoledanc.

V tejném přelíčení odsousen byl 24. r. starý
trahléřský pomocník Karel Adam z Lipnice u Král.
Dvora pro nemravný skutek, naznačený v Ó 125
tr. z. ku trestu těžkého žaláře na dobu 15 més.

[III V úterý 17. srpna odpoledne.

Sedmadvacetiletý tkalcovský dělník Jan Ne
teschil do Celné příslušný pracoval u-tkalce Wintra
w Dolních Bořikovicích a udržoval nedovolený
poměr s jeho manželkou, 33 letou Bertou Win
terovou. Na sv. Jana Nep. vybídl Netuschil Wintra
na ceatu do Králík. Cestou nutil do něho různé

nápoje, až se Wimter opil. Na zpáteční cestě sho
dil jej se skály asi jo mtrů vysoké, kde nalezl
klemaný muž smrt. Mrtvola jeho nalezena teprvé
po roce v houští pod skálou a vrah jeho Netuschil,
jsa zatčen, po d'ouhbém zapírání konečně se ku
zločiou doznal. Porotcové přisvědčil: 10. hlasy ku
vioě Netuschillově a soud vyměřil ma těžký (ři
letý žalář. —

IV. Ve otřodn 19. srpna dopoložno

stála před perotaím soudem Mirie Pecháčková,
obžalovaná pro

dhunukodyodu A la

neuznali na zločin ten nýbrž toliko na přestupek

| posty zostřený.

V. Ve čtvrtek K0.srpnaa dopoledne

bylo přelíčení tajné. Frant. Luňáčeknáden
ofk £ é Rybné, ženatý, 28. r. starý, souzen
pro zločin nedokonaného násilí.

Tržnízprávy.
v Rybová Králové, dne 7. orpaa 1997. 1 hlsl. 6:00 aš 959, žito sl. 840 aš 6.950, jočmna

sl. 600 až 680. ovebsl. 8-00aš 3.60, prososi 0.50.
0-00,vikveal. 0-— až O—, bráchsl 9— al 1060.
dočkaal. 14.26aš t0-—, jáhly zi. 9.50 až —0 —,krup al.
$— až 26—, bramboré sl 1-90 až 1-80. 

V Králové Dvoře m. L. dno 14.srpna 1897
přenjee —— —.—, žito. 640 4-8), ječmen 450 '—
oves -310 2-96, hrách 9.— 8-—, dočte: —00 ——
vikov 1*-20 6179, jáhly 10-80) 6-—, kroapy 12. 8—,

2-90 9-10,vejce (kopa) 1-80 0.—,méslo 1—
0.02, tvaroh 19 kr., maso bověsí 64kr., masotel cí

-l
9-90 0-—, sláma 800 1-20. oves 8-60 0-.

(Zasláno.)
V hleboké uctě podepsaný majitel závodu

kostelníchparamentů a t d.firma Ignác V. Ne
Škudlaa -nynv JablovémnadOrlicív Čechách
osměluje seP. T. veledůstojnému duchovenstva,
svláltě pak“ svým přečetným P. T. přísaivcům a
odběratelům zdvořile oznámiti, še se súčastní
Gjezda kato'ického v Hradci Králové ve dnech 32.,
$3. a 34, t.m.a bylo byml zvláštnímpotěšením
kdybyse mudostalotécti od P.T.veledůstoj

ných Půná účastníků ajesda, aby ve příčině ve
| dectěníých objednávek se svými příznivci a zákas

uíky -osobaj ústoč v prázdných chvílích mimo
doby přednášek,v diecesním spolkovém

[evo blavaího vchoda k tomucílinajatépo
jedsatia popřípaděi různévzorkysaparame:le,
jakož | paramnenta hotová k nahlédautí předložiti
mohl. S díkysa trvalou přízeňa © prosbouo
pili, zaaená no v Úě nejdokonalejší

lénác T. Noštoda a syn
výrobní zárod k-atelních paramestů

v Jablonném n. Orlicí v Čechách.

=

bei

pěvo,jeožse ažm: 000hektolitrůo dorěna uvařía zajistéjest
brého piseňského nejlepším pivemv moon:
ehodních Čechách. Králov ecké píro bylo pre

1sluléjišdo dobyelsařovny .kteráv Hradci
Hradecké pivorozváželo ee birokodaleko až
Kladska, Vratislavi, Kutaé Horyatd. Dle aky

py z Bienenberků bylo v Hradci 47 aládků —pochybynákladníků— kteří s vlastníchi za- *
koupených sladů pivo vařili. Léta Božího 1499 
stalo se svolení pánů a pánů sousedů všech z měste

(podměští sousedé nesměliragřém a pivo vařiti)© ž.vnosti jejich městské, aby ý měšťan pára

mevařil více, nežli jednou ©V ef pod pokatou, aby nevařil čtvrt leta. zakázáno před- *
městským sousedům apodrahtm hendlování a ku
Borání v aladech a pěenicích.

Jak šidé v Hradel lichvařili. Židé.
bydleli od nepamětných dob v Hradci a malé
náměstí, kde vlastní modlitebnu a školu měli,,
zváno bylo Židovské náměstí. Pravováročné
domy nesměli tenkrát židé ovšem kupovat a tří
patrové domy stavět, ale -za to dovedli na měšťa
nech znamenité vydělávat. R. 1395 potvrdil král
Václav IV. měšťanům bradeckým právo na les sž
k Albrecht'cům (u Týn.ště) sahající. K témuž roku
připomínáhredecký letopisec Švenda; ->Též i
v neděli před sv. Bartolomějem Václav IV. ob
zvláštní milostí městu Hradci v Praze list udělil,
jímžito město Hradec od dluhu 200 kop židům 
glackým a vratislavským, kteří skrze soud již
pa 1500 kop outrat učinili, od toho dluhu sprod
tuje a osvobozuje, Příčinu dokládeje: že oni židé
jakožto chlapové (t. j. poddaní. nevolníci) komory |
královské bez jeho svotoní ze semě odešli.« (Str.
128 I. díl »Příběbové města Kr. Hradce.)

Směs.
Znalecřečí. Ředitel(k myslivci,kterýu do

pore čaje do kanceláře svéhobajsáho: „A mlaví teevěk více řečí?“ Myslivec: Jenmyslireckou latinu.
trý pes. BRovírníkův pes atavil tyto da

pena ná kterýstal usvého u. Plíčinu,toko
sí nemohli nijak vyevětlit Konečně zjištěmo, de paa
učitel má — kaří oka. —

Vzácná trefa. „Kdyšjeombyt oneBdyzaboně,
vzal mí vítr klobouk s hlavy. Aby mi ho neuzed,

m střeliljsempo klobosku— a
Moderní ukolóbovka při Ámaiobovské „ViiogendeBlatter“,kteréu volnémp asní:

Spi děťátko spi,
andětíček bdí.
Mati je ma kole v dáli,
tati cvalem za mí pálí

děťátko

Zhdšltkna“

dákádukákáků
Zpateční lístky“

na železnou dráhu severozápadní
na všecky směry

obdrží P.'T. obeceustro :
v neděli v budově Adalbertina,

pouěvadě na nádraží bude nával obrovský tamní tři
pokladny na vydávání lístků nestečí. Bližší na

plakátech.

VYTYTTYVYYTY

umělecký závod řezbářskýa soobařský

v Dobrém u Dobrušky.

Sochy Panny Marie Loerdské a Neposkvr
něné Početí mám na sklalé ra velmi mírné

Ceny a jemné práce. 116
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velect. P. T. obecenstvu veškeré drřuby
dámoké

f Dloaholetým

P. T. pp.kozsumenty, 6msolidním zbožímI.

VHRADOIKRÁLOVE,©me dy 1857.
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Jediná česká v Rakousko-Uhersku továrna

Da americké cottagováharmonia
(stací soustasy s Expréssionem)

<U.a .% oění“s r 0PoEEeS ka
(2T1m— k E- 2 .

v
»

"A sy JN-8
vý T *

st NESměna8KaTK n n hab
. E =
ov Po má
M o m bs - g
- - + u M |

„ .sg 1
F ne“ “ 7 aL «s 6 te „. a"54 .v2 p .

Mě iv 1 o2

RudoléPajle aspol v Hradci Král
392 © nabízí též harmenis ovropsbého systemu.

ů Ústěodní sklad ve Vídal, IX., Harmoniegusse8.
Ceny od 60 al. výde. Záruka pětiletá. Na splátky od 6 zl
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Jedinýtoho draha českýzávod.

fanáckela? Ž
Hanáckákyvolkajest kycelboualkalicko

semitou, solnou a železitou, jest tedy šťast
ným sloučením různých druhů zoámých a
u Bás užívaných kyvelek: Bilinské, Selter
dbá, Gieishenberskésj. v. —vyniká rak
madjiné přírodní mámerálnívody: 1. obsa

"bem vekoných u más slotčenim: jedu, so

červené a bilé
jskož i

„Šumivé“
h Správa. vinařstvíkníže'e

Jiřího s Lobkowicz

ze sklepů zámeckých

kostelních parámentů, kostelního
prádla a kovových bohoslužeb

ných předmětů, o otce a bratra frmu „IgnácV. Neškadlsa
syn“ v Jablonném a. Orlicí v Če
chách, dovoluje ai P. T. voledů
stojnému duchovenstvu a svým
spolubratřím s dobrým svědomím

vřeleodporučiti. :

8
a

v Přerově na Moravě. |. 173.

Sklad v Praze, Vodičkova ul. 38.
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lthionu, které í velíkléčivý:%labodnvoobulí,ktoré|diky MČ| Vdbbbd bo bbábébéM
rádi zvykají, tekés po prvém ochutnání © +

ano dnu V 4 ÁVU aurovoua
mírní,aránk,obal barvasaokovává,pře i .. prakeneuto, že dvojeblčsa obsobuje: 4. v sucha dobré jakosti při mířejch

enínaMa. počin Bádněsbízo Ajak š veškeré osadníché lahůdky,00 litr. labrí < 2 s 8 tw= $cisosenyká,jemné ,S8ěmo

109M Jahvf. “ i z 2- : rálnívodyte velkémvýběru

100labví limonády an

krky sa.. 2. KAREL FANTA, PRAHA--II..
Lábvo přijmsjí ovza jich: holnota zpět. * $ Bůžové uliceč. 0.Zaallatelé:

E tasílejí k domu, sakésky
ag. farm. P. Ovládal 4 Pr. Dvořák Zakáekymalljí E u

- (Zasléno.)

Po usnesenívýborudrašvíva dne
17.t m. mebudolotos valné hromada
družstva,jakbývalaobyčejně,pooxer
elclich, nýbrš budo feprvopo ukončení

stavby „Adalbertina,“ coĎ se Svým čavemoznámí.
Mjendemaoxorcůvomiunjistébadon

všichni členové družstva unaveni, tak

že byfich zůstalona valnou kromademálo

Poldružstvotak “ NR s, hu hv Hradci Králové.
Dr. Al Frýdek,

předseda

Dr. Fr. ŠSulo,,

| prvé marce boty ,
Jediné matrace, kterájestskutečně pě
hodiná s naprosto trvanlivá zárovcé,
při tom i vellce vkusné, tak še jest pra
vou okrasou : 16nejelega ninější
Oeme poloviční pérových m dose

vádní ©ustovy.
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Číslo 129.

o Dobylijsme vílésství veliké!“ ©Ano, dobyli jeme
vítězství veliké, neboť po celý rok bylo proti krá
Jovébradeckému katolickému ajezdu bojováno —
heed od té doby — když oblášeno bylo jeho od
bývání na velkolepém katolickém diecéco
badějovické v Táboře. Dobyli jsme veliké, veiko

bps vítězství mravní, nebot proti odbývání žádkatolického ajezdu nebylo tak vášnivě, tak
- meurvale a tak úsilovné agitováno, jako proti na

šemu katolickému djezdu v Králové Hradci, který
se ládá za východiště nové katolické propa

dy v Čechách. Arcit tlak bodí všady proti
s proti nezměrné agilaci židovsko protestant

východních, zejména pak severovýchodních
s níž pokrokáři, socialisté a anarchisté

mou za jeden provaz, musila se konečně usta
katolická organisace, na uhájení víry katolické.

Před 31 lety rozhodován byl u Králové
boj moci právem a spravedlností, kterášnaWtraměrakouskéamesitaktikouafy

oa přeslos nepřátelskou; rozhodovén tu bylkatolickým a protestantským císařstvím,
o poslední bylo podporováno revolučními

snahamivzemíchuherskýcha potkávaloses tajnou

PM vkruzích ještě jiných. Jeden pastor nerálovébradecku nedbaje povinné věrnosti k císaři
Rakosskému a králi Českému, vítal tobdy krále

„ Praského jeko ocbránce a i víry —
sa to katolický národčeský brdě

. amapifet krále Presk'ho k obyvatelstva staroalav

aké ve

Ee

Takév.neděli,v pondělía v úterý veden
byl bej mezi rěrným českým katolickýmlidem —

saníceným r svoa katolickouvíru, žádajícímžíva. aapasenubýti po katolicka, Inoucímuk hlavě své

-dachovaíi světské,kukráli aj UNnEHabebarskédynastiiak sv. Otci, papeži Lva
— a mezi odpěrci víry a snah katolických.

„ © Myšlénka katolická zvítězila slarné, na celé
- čáře apoznají Dobdá iliknavíkatolíci iproti nám

poštvaníkatolící,žemístojejichjestpubola vašem
a že v táboře odpůrců věd i mezi socialisty,židyanekatolíkyhrajívlastněvelmitru
v Sjomdkmoláků, byl valkol| i yl velko manifestací

zůstane jí, byťodpůrcové anitovali znam A

Aastensbrípe zbo Shy Velmi komickouu v mezi kato a jejich odpůrci
Národní Lásty“. Falminantní trodal články proti
katolickéma ajesdu v Hradci Králové před sjezdem
poátinesměly,neb:( poslancimladočeštížijí v tom

A

Bejdůvěrnějším a nopřátejštějším s kle
rikály slovinskými, i bral, resn
akými a německými, a proto festum počet:
účastníků katolického ojezdm dividirují a počet de
monstratů proti katolickému ajezdu multiplielrují.

Meri účastníky katolického sjezdukpsobi
V pomdělí večer bomerickou, veselogtgrandiální

referát pomdělsích „Národsích Listů“, když četli,
Že ma ulici i te veřejných mistúostech došlo k o

strým, výhránostema protiklerikálním
, jevům.Celáudálostse sovrkánanásledující fakta:

Někteří cyklisté, výrostci a slečinky nám 1 širší
veřejnosti naprosto neznámí, jimž patrně Kniggeho
kniha o obcování a lidmi známa mení, vidouce pře
četné účastníky katolického ajezdu jíti v davech
od nádraží, ulovovali vi poznámkami: „to jsou ti
černí, to je armáda Brynychova, klerikální kobouti
atd. Neslušné tyto Výrazy byly buď igaorovány,
buď odbyty řízným vtipem, tak žemladí panáčkové
a Štěbetavé slečinky, které attické soli nepoznali,
táhli dále n ostudou Dáleněkolik Moravanů, mesi

-4 dámy z nejlepších společenských krubů, a P.mon s Prahy, neznajíce Hradeckých místních
měrů a nemohouce v přeplněných bostincích na

po vynikajícím českém apisovateli pojmenované,
Ralezsou vesměs vzdělané a slušné lidi. Z těchto však

patrně mnozí s neznalosti české literatury a gra
matiky odvozují původ jména místností od pří
davného jmena j a proto sprostě a surově
se obořili na hosty katolíků a města Hradce Krá
lové slovy: Ven s níms, vyhoďte je atd.

P. S a Moravané vzdor tomu neznalost
místností těchto omluvili a sluáně odešli. O vadě
lanosti, slušnosti a pobostinství i slovanské vzá

dek. Byli však potěšeni,te lidé, kteří je v míst
nostech spolka Neruda bez příčiny insultovali, k
dobré společnosti měšťanstva Hradeckého nepatří.

„Národní Listy“ se těší, že slavnost, kterou
vzdělávací (1?) spolek „Nerada“ na Střelnici uspo
řádal, navětívena byla6000 lidmi a že v průvodu
bylo přes 2000 lidí. Na druhý den se to zdálo
býti „Národním Listům“ málo a proto celých
1000 lidí m.rudovské slavnosti přidaly.

Nejlepší na celé věci jest, že pan zpravodaj
„Národních Listů“ ani slavnostního průvodu aai
slavbosti na Střelnici neviděl — přiznal se k to
mu sám, neboť přijelz Prahy v podvečer — za to
týž pamzp aj pozoroval, že iutelligence krá
lovébradecká se k slavnostem katolickým nedosta
vila, če prý bylo na ujozda zastoupeno z větší
části kněústvo, Že též katolické spolky vyslaly své
zástnpece — „ale přes 1300 — 1 « královéhradec
kými statisty —prý „maxifestačnísjezd klerikální“
přece nevykazuje. Výtečný pan zpravodaj Národ
ních Listů dle své mathematiky vypočítal vše na
vous, on viděl též vlastnoručně (nepíšu na vlastní

arcikacíř“ Špaček vítal
známého nmadečitele adlšáka, Hofmanna s Hu
líza a Fwza s Přbors

Pouhým čari-mari-fok viděl, jak dlouhé vlasy
to.

, Ženský
šivátek v mužský kabát, a jak ženská tvář za
rostla hustým anem pána Sokola nebo
Mojzíšé. Také obolená tvář pana katechety Fury
proměnila se v hnstý les nejvousatějších pánů ře
dících. Že z dobráckého monsignora dr. Jiráka
učioiy „Nár» Listy“ fanatika, vášnivce, který 8

kými gesty, trhaným břmícím, rozpalojícím
i jenž drásá všecky nervy, hlásá nové kří

žácké tatení a žene fanatický disciplinovaný dav
do krvavých „ tomu smáli se všichni, kdož
moasignora znají a nejvíce vdp, dt. Jirák rám.
Inu, ta nešťastná fantasie „Národních Listů.“ Krá
Jovéhradečané a účastníci katolického sjezdu vědí,
co mají O ni souditi a čtenáři mohou dletobo po
souditi, jak spolehlivé a pravdivé jsou psány „pů
vodaí“ správy Nárojaích Listá.

My vůči tvrzením „Národních Listů“ prostě
honstatujeme, še tištěných legitimací bylo účast
níkům katolického sjezdu na jejich přihlášení a
požádání vydáno 4.590,. že v sobotu večer, v ne
děli, v poadělí a v úterý vydno bylo na nalé
havé žádostí přítomných přes 1600 legitimací a že
církevních průvodů a slavností se účastnilo 9000
10.000 lidí z Hradce Králové i z okolí.

Mezi účastníky sjezdu bylo ovšem ma 700
bdéší z králvóbradecké diecése, dále na 100 du
ohovních 1 arcidiocése olomoucké a brněnské, a
mimo to maožetví kněží sarcidiocése pražské a
z diecésí budějovické a litoměřické. Co se kato
ekých jednot a spolků tovaryšských týká, bylo
eště více účastaíků, co duchovních; dostavilo se
ich jmenovitě: s Chraďimi 8, z Polné 6, s Ko

stelce m. O. 40, s Horní Jelení 10, s Třebechovic,
z Jiílemaice20,seŠtěpanic2, zHlinska8, zOstře
tina 20, z Hronove13, szVel Poříčí7, z Proseče
12, ze Studence 18, z Litomyšle 4, ze Želiva 3,
z Madletína 2, z Peček 17, z Nov. Bydžova 10,
s Čáslavi 18, « Černoušek 7. z Bohuslavic 34,
s Náchoda 20, s Kramolína 10, z Čes. Čermné 10,
s Ústí n. Orlicí 14, z Chocně 20, z N. Paky 12,
s Cuslavi 8, z Červ. Kostelce 16, z Dobrušky 50,
z Luže 28, s Praby Jednota Sv. Václavská 80,
z Jaroměře36, z Jičína 12, dále s Přibyslavi,

kytnice, Police, Vel. Dřence, Libřic, Chrasti,
pice, Pardubic, z Pišovie bylo na 200 účastníků,

ze Slezského předměstí 40, z Králové Hradce do

jednota Korporativaé. Dále tu byli Četní zástupci
obcí a měst a tisíce lida s nejširšího okolí. Z Krá

lové Hradce přečetné dámy, četní úředníci, profese
soři a měšťané atd. účastnili se buď průvodu beď
schůzí a pak-li „N. L.“ tyto intelligentní kruhy
neviděly, měly obvyklou vlčí mhu.

Slavnostní průvod a svěcení Adaíbertina.

K veliké radosti obyvatelstva nastalo v neděli
rámo překrásné počasí. Město mělo ráz slavnostní.
Z nejvyšších bodů města, z Bílé věže, z katbe
drály sv. Docha, s věží Marianského kostela,
s městské radnice a z četných domů v městě i ná
Podměstí vlály prapory v barvách českých, :ra
kouských a papežských, jmenovitě z badovy Adal
bertina. Četnými prapory ozdobeny byly jmenovitě
budovy rozsáhlého pivovaru pravovársčných mě
šťanů. Slavoostní nálada stoupala každým oka
mšikem, hostů, kteří přicházeli a přijížděli z okolí
a kteří ze všech krajů českomoravských přijíšděli
vlaky, přibývalo každým okamžikem. Všeobecnou
posornoet badily katolické jednoty a spolky tova
ryšské, jichž se dostavilo 60 a více než 950 členy.
3 prapory se dostavili z Chrudimi, s Polné, z Ko
stelce n. Orl., z Horního Jelení, z Třebechovic,
Jilemnice, z Hlinska, Ostřetíoa, Hronova, Proneče,
Stadence a Lytomyšle. z Čáslavi, Rovně 1a Ná
choda a dále z místního 8 katolických tova
ryšů královéhradeckých. Průvodjejich veřadíl se
u Adalbertina a odebral se ku kathedrále, kamž
se zatím byla dostavila místní jednota Cyrillská,
zástupci obeí, mést a ohresů, bohoslovci, velká
čásť duchovenstva, nejd. kapitula, zástupci cizích
diócesí, vysoká šlechta. V čele průvodu nesen za
hlabolu zvonů a zbožného zpěva av. kříž a dvě

«roukve, v čele pak kráčelTh.dr. VinceneRuth,
a katolických jednot diécese královéhra

decké, dále katolické jednoty a spolky vedené
svými předsedy, sástupci uvedených již a pak
ještě jiných jednot, Cyrillská jednota, alumnové a
kaěží — mezi nimi promonstráti ze Želivi a čle
nové jiných řádů, nejd. monsigaorové a kanovníci
a praeláti, J. B. Milusť s infulí a berlí, šlechtici,
zástupci politických a soudn cb úřadů, p. st. Dá
vladní a nesčetné záktupy lidu. Před Adalbertinom
zůstaly spolky stát a utvořily špajír. Brzy stály
v prostranné ulici Jiřkově a na okolních pro
stranstvích ticíce lidu, blava na hlavě a bespro=
středně před Adalbertinem panovala nesmírná tla
čenice, takže ženy, nesoucí nebo vedoncí křičlcí
a plačíci díky, snažilyne s této tlačenice se dostati.
Když J. M. ndp. biskap zavítal k Adalbertinu,
propukllidv jásavósláva volání,kteréseopa
kovalo, když po překrásném zpěvu Cyrillské je
dnoty vstoupil arcipastýř nášna řečniště,na pravé
straně hlerního vchodu do Adalbertina postavené

Řeč při svěcení Adalbortina.
dne 22. srpaa 199%.

„Obnovte se“. Et. 4, 23.
Na náměstí učemostídrnhdy olynovsíhoměsta

stojí muž v duchu rosuícený obklopemjsa mudrci
čili učenci tamnějšími, epikurejci a stoiky nasvaný
mi. Horlivý vede a nimi hovor čili hádku. Ale
hned z počátku někteří z nich slovem potupným
odbýti ho chtíce vyktikli: I co ehce nám tento
žvastal pověděti? I popadie ho, vedli jej na Areo
pág. čili před nejvyšší radu. — Tedy Pavel, neboť
on to jest, o němž mluvím stoje uprostřed Areo

m řekl: Procházeje město vaše a vida modly, nalezl jsem taky oltář, na kterómž napsáno
jest: Ignoto Deo — Neznámému Bohu. — A takto
počav řeč svou přišel až k nesmrtelnosti a vzkří
šení. A co se stalo? Ve tři strany roztrhli se po
jednou posluchačijeho. Někteří se posmívali;
někteří řekli: Budemetě otom podruhé alyšeti.
Art. Ap. 17, 32. Ale někteří uvěřili, mezi nimi
muž znamenitý Dionysius, člen nejvyšší athénské
rady.

7 Tak postavila se proti Pavlovi bloudící věda
toho času a až posměchem stihla jej. A nebezpeč
nější než domnělá věda se svým posměchem, byla
netečnost, která nebyla s to 8 vyššími věcmi 8e
sabývati, která milovala zaměstknání a rozkole
tohoto života. Jen meoší čásťpřiklonila re k němu



—Ale nedal seodstrašiti tento veliký muž. Dílo
veliké měl vykonati. Bvét veškerý tonul v nemrav
nosti, roskošnictví, náboženství, nevědomosti a ne
j avět vězel vetmě, vmravníbídě, sčásti
lv né a v otroctví.

-o te tfká náboženskénejistoty,volalinej
di duchové: Věeckojest nejisté, kóž

by někdo s bohů přišel, a poačil nás. (Plato.)
Co se týká mravaosti, uznali lidé nejlepál. Tak
jsme sklesli, ženám mení pomoci (Šeneka). Váe
tedy bylo pnraseno, srét cítil, že musí přijítí po
moc, má-li býti lépe. Bvét toužil po svém napra

po obvově.
A hle| Co sdálo so nemožným, stalo se. Zane

náhla sice, ale přece obnoven jest svět. Ač
vlastné po obnově toužil, bojoval ve svém zaalo
pení proti obnovitelům svým. Ti, kteří usilovali o
rozšíření jisté a Čisté nauky náboženství, kteří
nejčistší mravnost hlásali slovem i příkladem, kteří
založili osvétu a vzdělanost čistou, neposkyrnénou,
ti kteří tedy kladli základy k obnové ovéta, byli
právě od svěla samého až k starti chorého zasy
pávání i na dále posměchem a potupou jsk lidu
obecného, tek obzrlášte učenci věku toho, vyvr
helem lidí, zločinci popravy hodnými, blázny a ši
lenci byli jmenováni, na popraviště skutečně honění
po tři sta let. — A vedle toho stáli tu celé zá
stupy těch, kterým nelíbilo se přísné učení, Inuli
ke světlu, k jebo rozkošnictví a statkům a slávě,
a proto netečné hleděli na podivabodný boj, který
vedl svět proti svým obnovitelům.

Avšak víc a více mobutnčly řady těch, kteří
celým srdcem přiloali k učení, jež poprvé hlásal
Pavel Atbeňanam, víc a více vítězila obnova v
boji proti spoustě zastaralé, až konečně obuova
provedena v celé Evropó. Ktiš zastkvél se jako
znamení pravdy a mravnosti, jako soamení osvěty,
svobody a lidskosti pravé ovšem i jaku snamení
Bpásy věčné.

Křesťanstvíobnovilo tvářnost země.
A svět to uznal. Ač dlouho 80 vzpíral, ko

mečně nomobl jinak, než říci: Kristus skrze církev
působící obnovil vás. A na věčnoupaméť
toho učiněn jes. Kristus jako rozbraním mezi sta
rým spakřelým a obnoveným světem tím, še od
jeho narození čítá svět lóta svá.

Předrazí! Kdo z vás pocítil kdy radost čistší,
vzpošenější nad tu, která naplňuje duši katolického
lidu českého, kdyš v noci Bužakého narození vpro
stotě srdce svého zajásá sobě slovy: Narodil so
Kristus Pán. Ale vzdělanému, uvědomnělému kře
stanu jest ta pleeů, prostá sice a jednoduchá, spo
lu choralem jásajícího lidstva: Narodil se snovu
všecken svět. Den obnovy světa zasvitinám. Pojďte
márodové a saplesejte. Be svétiem poznání pravého
Boha vzcbází nám osvěta, Sruboda, lidskost. Pojďte
klaníce se s pastýři Kristu, veselme 80, Že jemo
obnovení, že pomušeno jest bídě naší wravní.

Nejmilejšíl Tak smýšleli až témět do doby
paší křesťanátí národové. Tak vděčné usnávala
obzvlaátě Evropa držíc v rakvu prapor osvěty,
protože byla křesťanekou.

Avšak od patnáctého století, kdy ne sice vo
*skutečnosti, ale v myslích národů hnuto jest zá

kladem vsvěty národů křesťanských, odraty ob
zvláště evropeké, ktesťanství původaí, apoštolské,
katolické začalo přicházeti v nevážnost u mnohých,
a aeváhám říci z části vinou těch, kteří mělinejen
slovem, ale i životem udržovati vážnosf jeho. —
Na jedné straně přicházelo v oblibu staré poban
ství u učenců, ua druhé straně zménéno učení,
meděláno sekt hádajících 80 mezi sebou o učení.
Zmenáhla moe, ale buž zastavení se, smabalo 80
smýšlení protikatolické, prvtikřesťanské. Nevěra
drala se do Evropy, až při blesku a hromu rovo
luce francouzské při krvavé práci stínadla —
guillotiny — ohlásila 8e, jako nová prý osvěta, a
nová prý svoboda,což nyní sloje liberalism us.
Evropa dle jmóna a částečným a nedostatečným
úmlím států církvi plně nedůvěřujícím ješté kre
stanskou stala Se smíšeninou liberalismu a
křesťanství, čili nově vakříšeného a dle času
upraveného pohanství akřesťanství v strany ruz

ho.

A i tedy nyní svět za působeníbezbošeckéholiberalismu; jak datí so národům za
dob smíšeniny liberalismu 6 křesťanstvím? © Vedle
oltáře Kristova postaven jest oltář s nápisem:
Igaoto Deo — Neznámému Bohu. — Byl tož ten
jedině pravý, věčný, osobní Bůb završen a aa místo
něho měl přijíti mějaký jiný bůh, kterého bude
blásati jen a jen věda. — A jest nalezen již ten
nový bůh? Vskutečnosti nalezen není. Pokus za

kusemčiní filosofie-— věda —ma Čas sda Se:
le ta jest ten bůh na místo tobo starého Boha.

Ale hned zase přicházejí jiní a savrbují, co první
vymyslíli a došli jeme tak daleko, že právé učení
se stísněných prsou svýchvysýlají povzdech: Váe
eckojest nejisto. Podvrácen měl být oltář Kristův,
to se ovšem nepodařilo, ale víra v Boha, jak jej
hlásá Kristus, oviklána, podyrácena, seelabena jest,
ale novéko, jistého nic není dáno; v myslích pře
mnobých mužů stojí oltář a nápisem: Nozaámému
Boha. Bůh stal se přemnobým dušim neznámým.

A ta neznámost, neznalost Boba 8 nejistotou
a pochybovačností nazývá se dnes atheismus —
bezbožectví.Jest to však návrat starého, Bo
jistotoj a nevědomostí o Bohuroser
vanéhe pohanství.

.v
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s : Všecko jest
mesí -přijíti Seseková, kteří praví.:

vně sklesli, Že Dám pomoci není.
Kde šíří se neznámost Boba a nebo zapomenutí
Da něj, tam musí klesati mřavnosí. Tam másí 00
objevíti moudrost starých filosofů, kteří aloulí epi
kurejci totiž: Razkoš čilipožíváníjest cílem naším.
Kde zapomenese na toho, jenž dí: Milovati budeš
Pána Boha svého s celého srdce svého a bližního
svého jako sebe samého, tam zůstane zákonem
jen: Milovati budeš sebe samého. Beabožci zůstává

důsledně jen jeden zákon a ten jmenaje 60: Soectví.
Že nepřeháním, toho svědectvím

Repopiratelnýúpadekmravní,obarláštů děsné nek a scsurovění myslí.
A poněvadž jsme jako celek smíšenlaou po

hanství a křesťanstvím, pozorujeme dvojí řeč.
Předně mnozí novopohané čili liberálové mají ma
sobě všelioos dobrého z křesťanství, v němž vy
chováni bylí. Za drubé lid křesťanský přijímá ma
sebe víc a více mectností pohanských.

7Atak tojest, kdyšjsmeještějen smíšehinou
pohanství s křesťanstvím. Což bude, až by poslední
zbytky křesťanství z myslí vyblszeny byly? —
Pohledněteš na ty, na které křesťanství již tóměř
žádného vlivo nemá; na ty, kteří žijí dle zásady
epikurejského bezbožectví — rozkoš jest cílem
lidí, pobledněte oa ně a co vidíte? Všecka vyšší
Snaha j samo vlastenectví vyhynuly s jejích myslí.
V duších jejich není již ani oltář s nápisem: Ne
známému Bohu — i ten jest sbořen a stojí tam
pouze oltář podobný onomu, na nějž ve Fraacii
při oblášení liberalismu lebkou ženětinu postavili;
v duších jejich jest oltář zasvěcený žaludku a
chlípnosti.

Žejest děsiváuznávají iti, kteří vícejsou
Jiberáli, nešli křesťany. Ale že jepu liberáli, že
drží se oltáře snápisem: neznámému Bohu, mlu
ví o náboženství budoucnosti, ba jsou i takoví,
kteří ae domnívají, že oni byli s to světu vymy

křestanetví.
Ale marná svaáha..Křesťtanstrí«

vstáním Kristovým stvrzené přeměnilo svět kře

panavví ph pravé, neporušené, ky tovo a Pavlovokřesťanství, to jedině schop
no svět obnovit.

A u díky! To křesťanství,
které za odbyté bylo vyblašováno, to dnes jiš
Stojí na jakémsi aróopágu veškerého světa. Jakýsi
jakoby z mrtrých povstalý Parel volá již tém
Atbenám — totiž l s osti. Toho nezná.
mébo Boha srěstaji vám. Onto jest, který učinil
svět;omto jest, který nemídaleko od jednoho
kašdého z ráz. Nebo v něm živi jsme, býbáme
se i trváme.Onto jest,kterýposlalKrista, vzkří
siv ho z mrtvých. (8rov Sk. Ap.17.) A nouí žá
dného jiného jména, v kterém bychom.mobli spa
seni, oblaženi býti.

Nuže! Ajakse chová světk tomuto Pavlovi?

Nejinak,mežliE ené. Jsou maozí,kteři pro hlasatele ství, nemají nic, než

posměch a potupnhned předem. Co chce tentovastal pověděti — tek přivítali athenští sv. Pavla,
tak to novípohané dělají dosud. Copak chce
testo kterikál ten ultramontán — dolů© ním!
Jsou i does zase mudrci epiknrejští, odpůrei Boží,
milovníci světa a rozkoší, jsou po dmes samolibí,

slávomamem zaslepení Jidé, 5 bned předemkřičí na hlasatele křesťanství. Ejhle!Zpátečník,

reakcionář, atd. atd. H o.sou však i takovi, kto sou 8
ňanům pravícím: Budeme těnodnuhé slyšeth Těch
Jest množství veliké Ti nevezmou el práci, aby
přemýšleli o křesťanství. Téměř nikdy neslyší řeč
nějakou o náboženství, c) i daleko Jest ve spojení
s náboženstvím, toho nečtou. Jen ne o náboženství

začiti mluviti. Tojin je ničím, při čemá nevydrží,co je nudí, nebaví. A třeba lepší z nich uznávali
dobrý vliv ktestanství na život — heslem je
jest: Až po drubé, aš jindy. A ani oai nemobou

poshapiti,proč že jest tfeba rasiti cestu náboženství do srdcí,do rodin, do štátů, do života. Ijim
je to zbytečnou horlivostí — klerikalismem.

Ale někteří podobai jeou Dionysiovi, učené
ma členu vysoké rady a ostatním, kteří uvěřili
Pavlovi. To bylyty duše, jakých bývá méná, které
povsnesly ge nad bloudícíhodacba času a sad zlé
vášuě a pomahali vykoaávativeliké dílo Kristovo

—n Oeno nksnolř i ,ejmilejší! Nejen národ český ae
svláště ten díl lida křesťanského, který bydlí na
východě země české, jest bohužel smíšesinoa libo
rslismu s křesťanstvím porušen. Všecky ty smutné
následky toho, že se vrátilo pohanství mezí kře
stany spatřujeme i zde, a čím více která krajias
na Bohazapomíná, tím větší škody mravní, které
trpí. Ta tášu se Vás. Komu pakaluší nejprvé po
vinaost převzíti úlohu Pavlovu, a postaviti se na
areopsg veřejnosti a hlásati Boba a zahájití práci
k obnově drahého lidu? Odpusťte, že jsem nabyl
přesvědčení, še nástupce apoštolů má povinnost
tu. A proto, ač neboden jsem toho přirovnání,
přece jinak nesoudím, než še vůbec a dnes ob
zvláště stojím jako ea areopága českého východu
Jako blasatel toho, co obnovití má svět. A mám
sa to, že bych neobstálani předsoudemBožím

o
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tedy přísl
Šel právě ti, z jejichž pocházel, as
bojovali proti němu. A (to nejem saad veřejným
hovorem, jako Athenčané, ale násilím a štvaním
obecného lída sému. Tak a.
objevil se v
národa svého, židé...
lid,a vztáhlinašruce, ktičíce.A zbouřenojest
všecko město, a sběblice lidé . . Vzástupu
Jedni tak, jiní jinak křičeli. A memohlo se nic ji
stého svéděti pro hlak. A k tisícníkovi volali:
zahlaď jej. (Act. Ap. 21.) A v ebohé vlssti naší
jest sa daů našich obzvláště lehko poštvati prot
někomu. Jest jea zapotřebí v novimách říci, še
není vlastenec a máme to smutné divadlo, které
mu se budou diviti potomci,že Čechové, kdyš
obdrželi za biskupa Čecha,vlastence ano i spiso
vatele, potupami sami si jej zasypili. A proč?
Protože není pobanem, nýbrá o to usiluje,
ubobý národ z mravní bídy křesťanstrím byl pe
vsnešen, posiločn, zachovám.
í A že jsou i na českém východě, kteří ne
mobou ani pochopiti, vlastně tolik se usiluje, a
nechtíce nic činiti pro uábozematví podobní jsou

ta, rej sir :by,podruhéxehost rnámoa věcí. Ale proto snad cký biskup
lhostejné divati se me bymoucl lid a národ?

dy! Nikdy! I jemuplatí slova Pavlovi
rečená: Neboj se, alo mluvanemK, já jsem ste
bou . . neb mnobomámlidu vtomto městě. Sk.
ap. 18, 9, 10. Ano nejmilejší, maobo má lidu

6 vtomto městě,na českém východě. Toho
důkazem tento slavaý den. Jímobo jest o más jiš.
těch, kteří spolu s biskepem — jako drabdy Die
Rysius se sv. Pariem — uvoliři se pracovati kto
mu, aby překonáno bylobe :božedrí a aby blaze
působilo celou božskou siluu svou na veškerý
národ apoštolské křesťanství.

Proto založeno tolik spořků po diecési naší.
Proto zařízenozde vHradci družstvo,které sna
hou znamenitých mužů sbudovalo tento dům, jenš
Byní paevěcen býti má, a má nésti jméno svatého

ojtěcha, a tudiá latinsky Adalbertinum slouti má,
neboť právě na českém východěpůsobil též av
Vojtéch, pro hlásání katolického křesťanství,

posměch a Potup od části katnickýchČscká asmrt
. Kéfbytedy touto dům hlásalměstunašemu

Icelémnvůkolí, celé diecézi to památnéslovo
svatéhoPavla: Obnovte ce EL 4; 81

Badose vněm atiskempracovatiku
prospěcha lidu našeho. Neníto dům, kterým hle
dá se zisk časný. Naopak! 8 velikými obětmi zba
dován jest a velikých obětí bude ještě ryžadovati
a proč? jedině proto, aby bezbožectví nás nezní
čilo; jedině proto, aby odstraněny byly kody
uhoabné, které národa našemu za adilo nově po

hanství, pod jménem 1beralisma; ode prote,'aby mérod náš byl zase národem fanským,
národem zbožným a travným a tudíš silným a
nevyhubitelným.

Nejmilejší! Vesvětě vědy boj zléhopisobectví
šlechetaosti —ale též boj nevědomostiproti pra
vému věděsí. — tez jest nyní ostřejší, nežli
jindy. Co ami v obyčejné válce se neděje, to spa
třajeme nyní. Zbraní jedem mapuštěnou, jedem lší
a potap, bojuje se proti těm, kteří obnoviti chtí
zaslepený lid a bloudící vsdělance. Nemí nzemoš
ností, še svět jako jimdy protí svým obaovitelům
i nasilím vystoupí,a še pro obsovení světa bude
křesťanůmi život dáti, až bypoštvaníku vzbou

Aletonásnoodstraší.Nebojse—já jsem
stebou. Tojest hoslemnaším.—Kdotedy mů

Boba,
jest isladko jest trpěti pro lid Í svedený,

trpěti pro ubohou vlast.Slávyod besbožeckýchvůdců lidu, anood
lide samého, pokud neprohlédne, ačkoli nemůžeme.

Akteří jsme starší, umřeme dříve, než obnovybade vykonáno, bezvděku, části národa, ba
i na naširakevbudouházet: kamenypotup apo
směchu. — Ale proto přece zůstane pravdou:
křesťanéoboovisvět, katolícipomohouzasek no

“ S Nešetedy! Dome nám drahý námposráteuže ,
náš,kteří jsmetě sbadovaliudršujobat Kdíle
obnovnémublahodatné alásku i kodpůrcům;
nerozhodným hlásej, še třeba jest práce úsilovné;
veškerému národu volej: Obnovte sel A těm,kteří
po nás přijdou, budiš níkem lásky k vlasti
katolíků českých, kteříku konci věku 19. zápesilísbesbošectvímnazachráněnínároda.—Ty
pak zbožný bisku „ veliký trpiteli pro kře- 

slanství sratý Vajtaho,k jbož cti ten dům jamepostavili a po Bohu i zde zbudovali, svolej
ů našiA nováítaZž



A — —

Po znamenité a d této rová
mené bouřlivým souhlasem obecenstva následovalo

dí u a oudovouzpívallid:u) věcena

Bylake Vůnila rodi my m 00 s

jmenována. Po obřadech církerních vrátil re prů
vod od Adalbertina do kostela sv. Ducha a odtud
do kostela Panny Marie,.kdež požehnáním skou
čena odpolední velkolepá asluvnost. Právem řekl
Jebo Milost ndp. arcipastýř, že to, co se v neděli
dálo, to ještě Hradec Králové neviděl, nebol ros
bodných katolíků byly tu tiníce a tisíce.

Při nedělním velkolepém průvodu se ukázalo,
že katoličií biskupové nejsou generálovébez vojska,

katolický lid tu drželse vým biskupem, neboťmesčetné zástupy lidu jej obklopovaly, pravé to
voje křesťanské se svými důstojníky a generály.
Ano, kráčeli jeme tu jako acies ordináta, jako
Vojsko sešikované a dobré a proto těm generálům,
těm důstojníkům, tomu duchovenstvu, tomu vojsku,

tmu „dobréme katolickému lidu všechna čest ava

První olnvneotníochůze.
O 6. hod. večeraíkonala se vdivadle Klic

perově první schůze Nesčetné zástupy lidu valily
se jiš po 5. hod. k městskémudivadlu, kdežna
stala velká tlačenice. Legitimace mělo na 6 tisíc
účastníků sjezdu, avšak dodivadla se vejde nej

1500 lidí, na jeviště a za kulisy 500 poslu
a. Před G. hodineu byly veškeré místnosti k

umačkání přeplněny, mesi posluchači ualezalo se
momobožen a dívek. Přítomni byli mimo m.j. br.
Nostitz-Rienek, hr. Vojt. Schěnbora, br. Karel
Sehónborn, baroa Česlav Rejský, prof. dr. Síten

ský, Coufal z Chrudimi, dr. Fikar, mlysář
pan Moráveks Opatovic, pp. Waldek, nám. purk
mistra Hradce Kr. a městský rada Pilnáček sa
město Hradec Er., kamovník Švehla, dr. Kordáč,

Je naBtpova diocéníK oaněřiokou, dr. Hrubans Olomouce,vadpp. dr. „ Brasák, probošt dr.
A. Lens a kanovník dr. Burian zPraby; gen.
vik. dr. Frýdeka megr. Hakl z Hořic, megr. dr.
Jirák z Budějovie, dr. Pospíšil z Brna, opat
Borstk, p. Bůva, poslanci Fišera atd.

Generální vikář vadp. dr. Alois Frýdek
oznámil sačátek schůze, načež pěveckýsbor za
chorál: „Přijď doše přesvatý“; po té dr. Frýdek
zahájilschůsí křesťanským pozdravem: „Pochvá
Jen buďPán Ježiš Kristus“ P
Vysoceolčně,Vznešenéa VzácnéShrómášdění!

V pozvání našem k tomuto diécesnímunjeedekatolíků stojí mezi jiným, še „při řečech našic
mebudou zaznívati alova azatelská“ Já však
přece jménem politického mašeho tiskového Druž
stva i jménem přípravného komitéta k tomuto
sjezdu «slovil jsem Váspřede vším tím staroslav
ným pozdravem „Pochválen buď Pána Ježíš Kri
Sstus,“ počítaje při tom ba Vás Všech souhlas, fe
jest to pozdravení nejenom kazatelské, ale kře
sťansko-katolické vůbec, a že tudíž nejlépe se
hodí za první veřejnou obecnou či katolickou ma
mifestaci při této naší ustavující schůzi.

Ba —co ríce — vždytto není vlastně
pozdrav, vždyt jest to přímé vyzvání, abychou

společně Pána našeho Ježíše Krista, našeho Spatele, Syna Božího, pravého Boba chválili a ve
lebili.

A máme k tomu sajísté, jako přečasto jindy,
3 ayní příčinu, příčinu zejména dvoji: šohnalů
tomu dojista Pán Ješíš, že byl dnes slavnostně

posvěcen diécesní ráš spolkový dům, v jehož kaplide se přesratou obětí mše svaté udílení pře
moobých Jeho milostí prostředkovati, dům v němš
a s něhožbudouse blabodatnéi spásonoanéJeto
Zásaly mezi dobrý náš lid přednáškami atiskem
šířiti; — žebnalť tomu dojista Pán Ježíš, že jsme
se tak četně sešli a bohdá ještě sejdeme kdióce
snímu našemu sjezdu katolíků, abychom v těch
trudných přítomných dobách, jak v tom našem
provolání stojí, se více poznali, poučili, potěšili
i nili kdalší práci vytrvalé,užitečnéipro

A když za to Pána Ješíše jednáme
Baskrs po rozumu Sv. apoštola Pavla, anf v písmě
By. volá: „Buďto že jíte nebo pijete nebo coškoli
Jiného činíte, všecko k slávě Boží čiňtel“

A dále — my savěsili zde k těm maším
echůsím i znamení Kristova tříže — k naznačení,

štola, která zní: Odstup to ode mne, abych se
chlubil leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista.“

ZástupcipaktohoPánaJežíšejsouu nás
sde na zemi u vócech náboženských a hlavně ku
blahu věčnému směřajících máš apolečný svatý
otec, slavně panující Lev XIII, a u věcech svět

ch více ku blahobytu časnému se nesoucích
Jeho apoštolské Veličenstvo náš nejmilostivější a
cele milovaný seměpán, císař a král František
Josef; proto i z jich obou obrazů s láskou dě
tinnou se zde těšíme.

potad úvod můj. A nyní prosím, aby od
našeho Družstva i přípravného komitétu ráčila
Biskupská Milost .přijmouti povinné vrouet diky

našeho diecésního spolkového
za tak důkladnou a dojíma

řeč, jakoš i sa poctění nás
v této naší schůzi. A neméně

i 1 věechněm Vám, Velecténí Shromáždění,

Zároveň pak vítém Vás všecky
něji k tomnto Požonu ajesdu. 60 nejendoč

stanském, které hned mezi prvními v Čechách
víra křesťanskou přijalo, jíž od roku 973 pří svém
(tehdáž jen dřevěném) mečku svatého Kli
menta vlastního faráře, a deset roků nato arci
ahna mělo, akteré, po více století v ohledu ná

Blato za prvmípo Prase v drahé naší vlastio.
Vítám Vás v tom milém městě našem, jehož

obyvatelé měli cde dávna sa heslo: „Ochrana mé
stazáležína svornosti,láscea jednotěuvířebes
rostržitosti.“

Vítám Vás v tom milém městěnašem které
až do roku 995 stálo s velikou východní částí
zeměČeské pod správoa pánů Slavníků na Libici
u Poděbrad, tedy i otce a bratří svatého Vojtěcha,
kterýš roku 997 smrtí mučennickou skonal, tak
že i s té příčiny dobře se to hodilo, že jsme ten
diécesní spolkový dům zbodovali a „Adalberti
num“ nazvali na počest tobo našeho svatého dió
cesána a Slavníkovce, prvního biskupa
Vojtěcha čili Adalberta.

Vítám Vás v tom milém našem městě krá
lorském a věnném, kam králové Čeští zavítávali
a kde drě královny vdovy, Elišky, sídlely, = kto
rýchž prvá na počátku století čtrnáctého kostel
sv. Ducha založila a v něm nábožně službám Bo
žím obcovávala, jakož i mnohé překrásné a velo
cenné památky, ješ posud zdejší městské museum
ahová, zde zanechala.

Vítám Vás v tom milém městě našem svato
Jazském, kdež dříve ještě než byl Jan z Nepo
muku za blahoslaveného prohlášen, na počest jeho
zvláštní kostel byl postaven i více pěkných soch

Vítém Vás v tom milém městě našem Ma
riasekém, kdet také k uetění Matičky Boží svlá.
tní svatyně záhy byla postavena, a kdež sama
slavná městská rada na náměstí sochu Panny Ma
rie se sochami jisých (osmi) světců a světic po
stavila a roku 1718 dne 24. srpna, takže pozítří
bude toho výroční církevněposvětiti dala.

Vítám Vás v tom staroslavném městě našem,
jehoš i nynější slavná městská rada řídí se chva
litebně těmi od slavných předků sděděnými tra

stavění gotických věží na starožitaém velechrámu
svatodušském a ochotně propůjčila ke schůzím to
Boto našeho sjezdu krásnou tuto prostrannou dvo
ranu svého městského Klicperova divadla. Neoí-li
pravda— vzdávámejízato srdečné, upřímnédíky!

Jest však čas — aby ten náš sjezd řádně
se ustavil. A poněvadž má charakter sjezdu die
cesního, přiblížel přípravný komitét při úrabách,
koho by měl do sednictví navrhnouti, k mu
šům v diécesi buď stále usazeným nebo statky v
ní majícím a časem alespoň na nich sídlícím. I
doufá pevně, še ráčíte je per aeclamationem zvo
liti, jelikož jsou to mužové na výsost zasloužili a
žádoncími vlastnostmi v míře hojné obdaření.

Navrhujeme tadíž za předsedu Jeho Osvíce
nost Vysoce urozeného Pána Karla Ervína hra
běte Nostitse « Rieneků; za prvého místopředsedu
Jebo Milost V důstojného Pána preláta Fer
disanda Baraka, opáta prémonstrátského v Že
livě, a za drobého místopředsedu Jeho Slovutnost
Vysoce ctěného Pána Viléma Waldeka, náměstka
parkmistrovav Hradci Král.(Všeobecnýsouhlas.).

Co zapisovatelé budou, dojista též a Vaším
soublasem, působiti důstojní páni František Reyl,
řiditel zdejšího biskupského semináře studentského
Borromea, a Josef Šťastný, gymnasijní katecheta
ve Dvoře Králové pad Labem. (Potlesk).

Končím slovy, která kóž platí na vždycky o
každém z nás! slovy předně svatého církevního
otce Paciana: „Křesťan jest mé jméno, katolík
mé příjmení;“ a zadruhé slovyvěhlasnéhobásníka
našeho Suáila: „Církev a vlast — ty v mých
milují se sestersky ňadrech: každá má srdce půl,
každá má ardce celé.“ A celému průběbu našeho
milého ajezda žehnejmež vějckmi s plna ardcí:
Zdař Bůh!

Po té aklamací zvoleni
za předsedu hraběKarel Ervín No

L místopředsedou opat Praem.Ferd.
Bursík ze Želva;

IL místopředsedou p. Vil,Waldek,
úřadující náměstek purkmistrův v Hradci;

zapisovateli dp. Frant. Reyl, ředitel Boro

Bea a gymn.katechota s KrálovéDvora dp. Jos.astný.
Volba provázena byla hlučným potleskem «

vřelým souhlasem přítomných.
Na to uvádí prvý řečník alova círk. spiso

mé příjmení, slova vznešeného Sušila: „Církev a

vlast — ty v mojích sestersky milují 60 šádrech;
kašdá má srdce půl, každá má mé srdce celé 1“

Na to zavznělo hřímavé: Zdat Bůh!“jež po
třkráte opakováno; po té uveden br. N
jenž přivítán salvou potleska a jemš děkuje sa
volbu, slibuje svědomité úkol svůj plaití.

Opat Bursík děkujeza laskavé vyznamenán
dí, še sešli jsme se, abychom pověděli si o ne
blabých zjevech a směrech, jež prostupují dnešní
společnost lidskou, o jejich příčinách a protipro
středcích. Hlavní příčinou neblabých zjevů je to,
co již roku 1895 bylo porěděno v arci ém
listě: Lódstou schásí Ješíš Kristus; isí U ná
rodech, úřadech, sákonech, rodinách a jimde. Odtud
všechny příčiny ostatní pučí a bují. A% to zmizí,
pak zmizí i neblabé zjevy. (Výborně.) Leč neš k
toeu dojde, bude katolicismus bojovati neblaký
boj; v tragickém běhu nynějších událostí tvoří se
síla katolická a síla soc.demokratická. Buďv před
až na propasti, aneb zpět až k zásadám kře
stanství. Toťboj, v nějž zatržen bude každý, chtěj
nechtěj. Nepřátelé k boji jsou připravení a taki
Dám jest se připraviti. To děje se katolickými
spolky, na sjezdech diecesálních i povsbuzováním

ku sjezdu„Fenerálnímu, odkadž vzejde žádoucí,taktické, jednotnévedení. (Výborně) Řečník vy
bízí shromáždění vřelými slovy k boji pro věc
svatou, k bojí táry proti nevěře.

Náměstek starosty p. Waldek přívítalahro
máždění jménem města, načež předseda předsta
vil vlád. komisaře p. místodrž. radu Šoléu. (Sláva!

O politice.
Vaše biskupská Milosti, nejdůstojnější a velectční

pánové, slavné shromášdění|

Přípravné komité ajezdu katolíků z diecése
královéhradecké poctilo mne tím úkolem, abych
v první schůzi sjezdu o politických věcech pro
mluvil a resolucí navrhl. Ačkoliv jsem si vědom
nedostatečných sil svých, přece považoval jeem to
za svou povinnost, abych této čestné úloze 86 po
drobil Nevyhovím li v plné mífe, račte to omluvit
tím že ve velkých věcech stačí dobrá vůle: im
magnis volujsse satis est.

Velecténí pánové, dovolte, abych především
jako diecesán královéhradecký své upřímné, nelí
čené radosti průchod dal nad tím, že opět katolíci
čeští se sešli k velikému sjezdu, a sice tem do
tohoto staroslav.ého města věnného, do Hradce
Králové, metropole této diecése, sub auspiciis na
šeho slovatného nejdůstojnějšího biskupa Edvarda
Jana, jemuž v první řadě děkovati dlužno, že
sjezd tento skutkem se stal.

Jestiť nám nejdůstojnější náš arcipastýř skvě
lým příkladem neohroženosti, statečnosti, a táto
ctnosti je nám katolíkům nejvíce třeba.

Ačkoliv měl býti sjezd původně a v první
řadě sjezdem katolíků sztéto diecése, přece vidíme
ke své radosti, že rodáci a souvěrci naši s ostat
ních diecési českých jsou zde zastoupeni velmi
četně, tak žo sjezd stane se manifestací velko:e
pou celé strany katolické v Čechách vůbec. ©

Začátek jsme učinili před 2 lety « Příbrami
a dopadlo to, chváls Bohu, velmi krásně; pak ná
aledoval loni druhý sjezd v Táboře taktét velice
sdařilý a proto spěchalijsme sem, aby všeho do
brého bylo do třetice! Naše ujezdy katolické mocně
vzpružily naše sebevědomí, cítíme, že každým
sjezdem rosteme a mohutníme, a to nám dává
odvahu a neohroženost.

Mlovím li jako katolík upřímně a od srdce
ke katolíkům, je to zajisté přirozeno, že si v první
řadě vzpomínám oné posvátné osobnosti, která ka
tolíkům celého světa vévodí, vznešeného náměstka
Kristova, slavně panajícího Lva XIII, úcty hod
ného kmeta, srdce zlatého, vůle železné a ducha
mohutného v křehkém těle starce již B3letého!

V celé dlouhé řadě papežů římských, jak je
vidíme vyobrazeny ve velkolepém chrámu svatého
Parla v Římě „fuori le mura“, dosáhli tuším jen
dva nebo tři tak dlouhého panování jako Lev XIII.
a mezi všemi těmi světci a učenci málo asi který
by překonal co do bystrého ducha a co do dů

adné učenosti našeho Lva. J+ký dojemný, pře
podivný a můžeme skutečně říci zázračný vliv a
duševní moc provozuje on nad celým světem, beze
vší hmotné moci, bez vojska, bez peněz; celý ci
vilisovaný svět koří se jeho moudrosti! Dejž Bůh,
by církev svatou ještě dlouhou řadu let slavně
opravoval|

Pro každého uvědomělého katolíka rozumí
se samo Bebou, še si musíme přáti vřele, by svatý
Otec u vykonávání úřadk svého nebyl vd světské
vlády sávaislým, a s tohoplyne, še je vroucí přání
kašdého upřímného kašoléka, aby svaté stolici řím

ské bylonavráceno, co ji násilné bylo vsalo, a coj právu patří!
po Mluvil-li jsem dříve o sjezdech katolíků če
ských, musím se zmínit schválně a s plným UzDá
ním o záslužné činnosti oněch mužů, kteří prapor
náš třímali po dlouhou řadu let s velikým sebe
tapřením a se šlechetnou nozištností. Byli to zá
kopníci, abych tak řekl, kteří čilejšímu rucbu ka
tolickému, jaký se přirozeně nyní u nás vyvinul
— neb tlak vzbuzuje protitlak — jaksi připravo
vali cesta. Ale ebvály zasloužili si také oni, kteří
v novější době slovem 1písmem povzbuzovali, vá“



> 2. - * ' . . “ . > „ K8 „rovaliarouhřívali!Jesttosnadvymošenvstno
vější doby, že spory politické se vedou poněkud
živěji a snad oatřeji než dříve, tak i nová strana
křesťanako-sociálaí či lidová sobě i u nás
čileji a šivěji, a není to ani na Škodu věci
dobré, še šivlové letory obnivější do boje vatou

Boicý unás a tím jakd vzprušílicelýruchcký.
Zkušenosti nabyté ve Vídaí a v Dolních

Rakousích vůbec tomu nasvědčají, že tím nové
stoupenoěkatolickéa konservativnívěcí v massách
lidu ziskati lze.

DejtBáb, aby i našenovástrana křesťan
ako-sociální sůstala všdy v mezích rysí spravedi
mosti a jaksi v rámci 0 katolické strany
české vůbec, abychom spojenými silami k společ
nému cíli pracovali!

Tento cíl je v první řadé oprava školy ná
rodní ve samérukonfessionality (Výborně! Neustou
píme!), o čemž ostatné šířiti se nebudu, poněvadž
o tomto veledůležitém thematu promluví zde osob
nost povolenější než já, a dovolím si jenom krát
kou poznámku. Védouce, jaké obtíže se staví
v cesta provedení tohoto hlavního požadavku všech
katolíků rakouských, spokojili bychom se satím
přijetím a provedením návrbu dra Ebenhocha,
učiněného na radě říšské v minulém zasedání, a
bude zajisté zajímavo, jak asi mladočoští poslanci
říšští se zachovají, až skutečně by došlo na ten
návrh. Připomínám, že strana katolicko konserva

tivní dra Ebenhochaa barona Dipanlino — nyníasi 30 mnžů čítající, na říšské raděpři obstrukci
lberáloími, nacionálnírmia Schonererovskými Němci
(Bouřlivé: Hanba !) ke stranám slovanským se tak
spravedlivě a solidně zachovala jako kdysí za Ho
henwarta a Greutera, a že vůbec lze jenom za její
pomoci k nějaké majoritě na radě říšské dojíti.
Atato strana přesbouřlivýodpor všech ostatních
Němců, a bobušel i křesťanských sociálů rakou
ských, pevně, neohroženě a věrně při majoritě
vytrvala, žá Inému terrorismu| nepodlehajíc.! A
sa to bychom tuto stranu katolickou měli opustiti,
až dojde na návrh dra Ebenhocha, který neobsa
huje nie neš ty nejmírnější desideria katolického
lidu v Rakousku, a který podepsati může kde

aký autonomista a konservativec?!
j To by ovšem, pánové, byl vrehol nevděku a
doufejme, še český klub alespoň offičiálně proti
tomuto návrha nevystonpí. Af radikálové a nevěret

dy mého soudu,samo sebou, B| ten majority na říšské.
" Po této malé exkursí chci Vás, velectěnípá
mové,zavésti na jedno místo, každému Čecbu drahé
a posvátné,k místu, jehož kráse a půvabu se

celý svět, — chci Vás v duchu zavésti na
Karlůy most v stověžaté matičce Praze, abychom
sraků-svých pozvedli k Hradčanům, ko královském
a k av. Vítskému velecbrámu!

Je to pohled úebvataý, čarekrásný již sám
o sobě, což teprv pro nás, kteří máme při pobledu
tom blažený pocit, že je to sídlo naší staré slávy
a-sároveň nádéje úa lopší budoucnost! A kdyš
s výšin hradčanských neb s Petřína při krásném
Jarníma večeruhledíme do širé krajiny, na úroinou
maši (last, tu zajistébolestně si vzpomeneme na

. bouře a boje, kterétato naše krásná, a všemi
možnýmsídary přírody požebnaná zemějiž vytrpěla
a co 'así jí ještě v badoncnosti čeká! A tu táži
so Vás,pánové: pro Boha, proč nenítato krásná
semě šťusthá?! — Poněvadž zuří v ní bratrovra

tea aĎ jen uměle vyvolávaný,nespočívát na skutečných poměrech, — lid nechce ve své duši o
tom boji vědět, ba přeje si upřímně a vroveně
míra a pokoje. Lid je klamán a sveden, na jeiné
straně se mu namlouvá, že je obrožen ve své
existenci, ve svém majetku atd. drubým národem,
kterému se připisuje expanaivnost, výbojnostatd.,

vrah naši řeči, jako nejukrutnější nepřítel! Pro

šich poměrů je na bílední, že ani jedno ani drubé
Baprosto není pravda, že ani lid český nechce,
ba ani nemůže vyvlastniti něnecký v Čechách
usedlý lid, a že ani aeměcký lid potad nesmýšlí
nepřátelsky proti lidu českému, pokud totiž ještě
Bení úplně rozeštván azfanatisován; zejmena pravý
prostý německý velice zbožný lid venkovský, kde
vliv fanatiků národních uení ještě tak mocný. —

PŘíčina těch sporů je docela jiná, nešli se

vždy pčaje !Příčina je ta: še se lidu obounárodů bralo
a došud béře nábošenské katolické smýšlení, dle
ktorého mámo dližního svého milovati juko sebe
sama, — a 6 kdyby byl domněý národní odpůrce.

Jak to tedy přišlo, tážeme se, pánové, že ná
rodní intolerance dosábla v jistých k.uzích tsko
vého stupuě? Troje je toho příčinou: 1. tisk libe
ráloí, 2. škola bezkonfessionální a 9. vliv zodnář
ský, který chce Rakousko rosbíti! Mobl bych k

me Jeěně Firaně c lá řada velíkých a osudnýchy“, erýc se do a dosud
vek ruky povolané se dopustily

Oproti těmto vlivům sednářským není jiné

moci naž-li novrócení ss k názorém Mumským,
Pk ynademakoomálné obnova/ Lid venkovskýne
skažený nezná dosud vášně národeí. Vímto s vla
stního každodeaního obcování, přebýraje

cové lidu však neastále volají na poplach, nesstále
tlukou na buben, jen aby tem ubohý lid nepřišel
ka klidnéma rozvážení. Á v tom jím, t j. těm £.
sv. vůdcům lida, pořád přisluhuje tisk liberální,
a bohužel, že cí někdy tak zvaný konsorrativní
tisk v slepém bažení po pop do toho 82
mého robu troubí, což ovšem úchvalovati nelše.
Není divu, že při škole bezkonfezsíjcí zmábá se
nábošenský indifferentism, že Boží přikázání 0e
nešetří, neb jak pravímnynější boj národní příčí
senaprostoBožímupřikásání—anejento,ale
i celý názor nyní moderní o absolutní váze a me
směraó důležitosti národnosti je nokřestanaký, ne
katolický, ba pohanský a v
volační,

Dovolím si tyto pončkud objaasiti a
odůvodniti, abych nebyl bned za tmáře a zpáteč
níka problašován, čemu ostatně tak jako tak ne
ujdu, — ale chvála Bohu, mie si s toho nedělám,
avšak náleží mi na tom, abyste Vy, političtí přá
telé moji, mi řádně porozuměli. —

Tedy pro uvědomělého katolíka národnost a

tost, která se jim nyní priponje s té příčiny: šeje a musíbýti vprvní ? katolíkem,a že
máme podle své katolické mravoaky bližního
svého milovati mohledé k národnosti a feči, zá
roveň máme však jako katolíci svatou povionost
státu, k němuž náležíme a zejména dynastii pa
nující věrnost zachovati i v tom směru, že pře
mrštěné ztotožňování národoosti musilo by v p>.
slední konsekvenci konečně vósti k státním pře
vratům. To platí nejenom pro ale pro y
katolíky.Rozumísesamosebou,že vláscek vlasti
a k mateřskému jazyku my katolíci nedáme se
zahanbití nikým. Ostatně nebudu nás katolíky
proti výtce, že nejsme dosti národoě nadšení, še
nemáme cítu národního, hájit, poněvadž pro nás
mloví světoznámý akutek, že právě katoličtí kněží
to byli, kteří v první tadě ofáli, kdyžse oto
jednalo, národ český s úpadka vzkřísiti; těchto
národních buditelů českých, kněší, byla celá řada
a dosud také nevymřeli! — Prosřetelnosé- bošská
tomu chičla, že tato našo krásná vlast dána byla
dvěma národům, a z toho plyne poyianost oboy
národů jako bratři milovati a snášeti se vespolék
a ne v bratrovražedném boji se mavzájem potla
čovati a pronásledovati. Proto s'toho opět plyne
svatá povinnost každého katolíka, ať a, af
Němce vynasnažiti se, sóč úíly stačí, aby této
řevoivosti učiněn byl knee, aby se protivy slo
spoň snenáhla zmírailyl

V poslední době dostoupils tato. neštastná
řevnivost zejména mezi našimi rodáky německými,
alespoň v kruzích a krajinách fanatismem národ
mím více padrytých, takové výše, jako saad nikd
před tim a to z příčiny vydání £ zv. jasy
nařížení nynějšího ministerstva hraběte Badeniho.

politiku. nynější vlády, ale tolik troufám si říci,

že příčina tato neospravedlňuje nikterakohromný
povyk nastalý v táboře liberálních Němců“ Hlé:příčinu těchto smutných výjevů v Běčem
zcela jiném, totiš v tom, že liberální strana mě
mecká, pozorujíc,-Že se pod ní půda villá a že
důvěru svých voličů strácí, použila vyskytující 00
příležitosti popularitu svou obnovit.

———Nadšmíru žalostné však je při tem, še uznali
ti páni za dobré vrhnouti se v nárač radikálním
stranám, nejen německým nacionálům, nýbrž 1
straně, stojící pod komandem porěstného Schě
nerera| (Hlučoé hanba.) Kam až v této alianci
dospěli, lze posoati me schůzi v Cheba! Kdo s!
vzal malou práci prostadovati jasykorá nařísení,

masí nospěti k tomu výsledku, še lidu německému0 a na Moravě se nikterak neublíšilo, ný
brž jen pošadavku rovného práva se vyhovělo!
Vždyť jedná 8e poměrně jen o malý hlonček lídí
z intelligence německé, kteří bodlají státu sloužit,
a bylo by tuze smutno, kdyby těmto studoraným
lidem bylo tak přespříliš obtíšno přiučiti se sa
celou řadu let druhému zemskému jasyku. Jakýsi
německý básník praví velice trefaé: „So viel der
Sprachen da sprichst, so viel Leben du lebst.“—
čili po česku: „Kolik řečí mluvíš, tolik životů
žiješ“ — Zkrátka jazyková nařízení nestojí sa
ten velký hluk a nejeou ani jeho skuteč 10upříčinou.
| Toje zcelajiné,jakjsemsi dovoliljiždřívě
podotknouti — jedná se loborální německéstraně

šivlu německo-lb rálního
v Rakousku, o sachování soustavy centralistioké. To
je vlastně „punetam saliens“ celé té otásky. —
Není zde ani Času ani místa, abychse pouštél do
podrobností, nejsem také snad dosti zasvěcen de
všech tajaostí politických, ule, pánové, tolik vím,
že by bylo také chybou velikou, snad osudnou,

ponětí se do vyjedoávání se strauoa, ovládanouběnereriány. (Hanba jim I) Cbee-liliberální něm.

nastalo příměří, které by pak mělo vésti k vyrov
nání trvalému, nuže, ať se především zhostí velení
oněch mužů radikálních, s kterými seriosné jednali

m šádná strana upřímněrakouskáu dynasli

- 3, 8 h
odnán mír a pokoj. Vádyť v staré sv.-Vá

čÍraké ploui ve mollivámo: » nám šiá |
vmašizémi“kyrie slejson | |

běje věrudobanaše, abadouenostsa"halenaje v mlkéchmrakůskázonosných,asta
rostlivébe otce jímá úzkost, jaký asi los vypadne

potomkům,za které pracuje a6e | 1 Svět
nynější jakuby neviděl nebespečí, válíchse na spo
lečnostlidskou, jahobynechišl posnati hrůsy obratůnásilných,snadkrvavých,valícíchsestáleastále
blíže na lidskýřád a slály moderní.

pa i o našich poměrech. Mezi tim, coa Němci u más se potírají, kyne z toho
prospěch joa sociální demokracií,

děje kolem más: nikdo stoho, še semezi sebou
rocmu, nemá věší sisk aprospéch nešli mezinárodní
revoluční setnářstvo, pak sociální demokracie, a
hlavně ti, Ažeřísa méstojí! Atěm, pánové, měli
bychom urovnávat půdu, ma sebe bychom měli
splétat bič? To by věra byl vrchol zaslopenosti

Proto podejtežsi katolíci, aťČeši ať Němei

v Čechách, bratrakou raka k smíru,A loronnopadli do rakou nezmabožskému dědici z
socialsídemokraciia anarchii|

Mluvil-li jsem dříve o tom, kterak úzko je
nyní mnobéma starostiirému otci, pomýšlí-li na
badoací osad dítek svých, platí to měrou vrcho
vatou o vsaešeném otci národů rakeaských,©
nojmilostivějším našem zeměpánu, který + roce
budoscím slavitibede SOleté jubileum panování.
Jak často asi s trudaon myslívspomízáAE

©

merná! nejtěžšíchd kýci
chvílech, kdy zkáza hrozila širým dědinám tohoto
království, mocnou a štědrou rakou svou pomoc a

Nasdarl
Domlavil jeem.“ — (Beuřlivý potlesk.)

navršene byla resoluce následujícíh

daké, všeho práva 8 spravodl:
nosti, s še bez positivní víry pojmy „mravnost“ ©„po
vimnost“ nejeou nedli pouhými slovy. :

2 Ctíme a milujeme viditelnou hlava ras
jak:

vé. Chovajíce obavu, še by na

olika kteeyndí by 0. Otec u vlád
: více mohl být obmezovas, pře

jecsenf vroscně, aby dědictví av. Petra opět papež

8. Jeonce přesvědčení,še blaho a štěstí naš

je mocnářetvím rakouským, prohlešejeme co mej

1 jckou vždy a sa všech okolnost

kého s royalistického pokládámev nynější

círaře a krále je nám nářícím příkladem všech ctmos!

vráceno bylo.V ohledu církevně politickém pohlíším
se věkúctou k radám "našehonejdůstojnájšího epis

ušší vlasti etaroslavného království českého těsně |nerozdílněsouvisísevznešenounašídynastiía 00
de jenom © gornémsvasku © ostatními

ie toměmipod šeslemrakouskýmšíti chce
mea věrnost d . |

budemeaohovárat. | Pěstování vřelého citu dm
"přední povinaostkašdého katolického vlastenee a t
tím p ješto posvátná osobnostnejmilostivějšíh

a jeho neskonalé obětavost našim vděkem mikdy do
stišeno býti nemůže. (



Métarická jalloě i aa křoočemakéopraveno
mkládájící 60rovnéprávo obsa tute vlastobývajících

= 5.Přejemesi vroseměLlidas že bal oběma
molamoe národní nikterák osukodujese s násoryUestanakými«katolickými,

"Tatotesolnobbylapřijata jednohlasně.
i č aodeslánV těže uchůsi přijat

bolMórací telegram Pabetl Lra XNE másledají

Vale Svatosti
Lvemk námmluvíPetr,takvolalibisku
thromášděví na sněma chalcedonském. Nej

. jší synovéa dcery shromášdění na sjesdu
kntolfků + HradciKrálové také alyší ve slovech
Vaší Svatosti slova svatého Petra a v osobě Vaší
Svatosti vidí a usnávají pravéhozástupce Kristova

. Batétozemiaproto rněprosízaapoštolské
bnání ku ajezda, počínají. Dobře vě

ce, že ten, kdonení v jednoté scírkví římskou,
může dosáhnosti všeho kromé spásy, slavné vy
snáváme, že chceme vždy žíti v jednotě ne stolicí
Petrorou. Přesvědčení jsouce, že svoboda církve
je nesbytnou podmínkou blahodárného vlivu církve
„ha věřicí, odsuzujeme veškeré pokusy, které se
smaší tuto svobodu obmeziti a vážnost sv. Stolice
v lehkost uvésti a ze srdoe voláme k Bohu, aby
ee navrátili dnové, kdy se lodička Petrova těšila
20 svobody a mezávislosti a dle tobo také jednala.
Ponéradž jsst láska prvaí podmínkou všebo dobra,
oklánějíce se v duchu k nohám Vaší Svatosti, lí
báme nohy Lva zvěstujícího mír a ctíce v hlavě
cirkve viditelné hlavu církve neviditelné, jedočmi
ústy voláme: Náš Lev střed jednoty, lásky spásy!

Za ajezd katolíků v Hradci . nejodda
a

at KarelErviahr. Nostitz-Rieneck,
předseda.

přijat jednohlasně
Fraatišku Jose

Dále navršen byl a taktéž
hokdovací telegram elenři a králi
fovi I této stylinace:

Vaše císařské a královské ap. Veličenstvo|
Stojíce nezvratně na zásadě své svaté víry:

paul moceostí,leň od Boha, a ktoréá jsou,-odzřízenyjsoa“ vyslovojí katolíci, shromáždění
ma diócesním sjezdu v Hradci Králové, Vašemu
Veličenstva opravdovou a upřímnou oddanost
debte vědouce, že v osobě penovníkové ctí vla
daře poslnného ea uetanoveného samým Bohem.
Přesvědčení jsouce, že blaho domu hababursko

kouska blahem naší milé vlasti, prosíme Boba, aby
zachoval tento rod vzaošený a jemu vždy žebnal.
Lnouce pak duchem obzvláštní přítulnosti k osobě
Vaěcho Veličenstva jakož i k osobě J. V. nejjms
nější císařovny a královny, vroucně voláme k Bohu,
aby naší panující rodinu všeho zlého chránil a na
plnil svým požehnáním, aby byla jako až dosud
adrojem pravého blaha a dobra svěřených ná
rodův. Dále čteny došlé dopisy a telegramy.

Druhá schůze olavnestní.

V pondělí o 8. hodině ranní sloužil Jeho
Milost ndp. biskup Edvard Jan Nepomuk
Brymych v kathodrálním chrámu Páně slavnou

ntifikájní měi svatou, při níž zapěla Cyrillská

diecésního katolického sjezdu.

sfanským pozdravem, načež sbor zapěl staročeský
chorál. Po té přečten telegram od brněnského bi
skupa dra. Banera, který omluvil svou nepří
tomnost.

zdrav a blahopřání jako zástupce konsistoře a
biskupství brněnského a vyslovil potěšení £ pro
jemu obrození katolického života českého. Dále
pravil řečník: My Moravané a vy Čechové jsme
jedním národem, radosti vaše jsoa našimi a sta
rosti vaše našimi. Ku konci přál J. B. Milosti,
aby dočkal se času, kdy budou muvšichni dióce

- sané jeho žehnati v každém jeho kroku.
Kanovník dr. Krásl z Prahy přinesl a tlu

močil pozdrav jmenem pražské diécese. V řeči
své pravil, že katolíci mují tohý života proto te
nedají se porarit, ač novověká nevěra valí se jako
povodeň na nás. Proti této porodní postavíme
však hráze katolických spolků a tisku Dob
vůdce zvítězí i s malou armadou. Ku konci
zval ku příštímu sjezdu do Prahy. (Bouřlivý jásot
a volání slávy.)

Na to jménem náp. biskupa badějovického

a professor theologie monsignore dr. AloleJirák,
hlasem

Vaše biskupské Milosti, nejdůstojnější
a vdlettění pěnové,úlevnéshromášdění!:

, kde Vltava Malši

obrazu, amo, tam s dájných Če
přináším Vám srdečný a přátelský

pozdrav nejprve našebo nejdůstojnějšího a vřele
milovaného arcipastýře Dra Martina Josefa líby
a pak celé jeho dlecése. Ráčilť on. vydlati sem
dvoučlennou depetasi, aby jménem Jeho | jménem
diccése blahopřála Vám k dnešnímu sjezdu kato
liekému. Ano přišli jsme aem dále i proto, aby

chom byly toho velkého„plenu a osvédčení víry katolické ve zdejším sídlebiskupském,
aby skrze nás český jih podal raků českému vý
chodu i ardei diecési českých; a tak abychom

vým šikem oeřadilise kobraně víry kaá
-| Ano, k obraně, pravím, nebol my nejdeme

na výboj, nybrš jen maobranu, kterou nám ne
přátelé vnutili svými neustálými útokyna sv. víru
naši. Máme mičeti na všecko překrecorání
pravdy, na všechny útržky, pobamy, všechen po
směch a jíslívé tupení církve sv.? Máme snad
elčeti, když hrozí nebezpečenství sv. víře naší
se stravy náboženské lhostejnosti a stejmému bez
věřit O nikoliv! Nebespečenství vždy a všude
dovede vzprušiti mysl a nadchoouti ducba k čí
nům rekovným.

Chcete doklady toho? O pohlédačte jenom
v minulost a viste, co působilo nebezpečenství +
Karthagině, městě to na severním pobřeži Afriky
a v Jerusalémě, středisku říše židovské, když ne
přemožitelní Římané obléhali tato města? Nebez
pečenství, že obleženci budou přemošení, že oloú
peni budou o své statky, že v porobu budou
uvržení, nadchlo je k činům, jimž i pozdější bu
dos se diviti věkové.

Vždyť tehda i ženy, vidouce, že mužům ne
dostává se baých sbraní, přinášely jim své
slatě a stříbrné skvosty, abysi z nich urobili
sbraně. Vědyť i panny, vidouce, že neví zde na
obranu vlasti žádného lanoví a provazů, otříhali

sobě pletonce havraních vlasů svých, aby s nichBa obraau vlasti spletena byla a provasy.
A hle! nehrozí nám Ibostejností u víře a čirou
nevěrou mnohem větší nebetpečenatví?

Tam šlo pouze o vlasť pozemskou, ale nám
Jde zároveň i o vlast nebeskou. Tam šlo o statky
pomijející, ale nám jde o statky nebeské, nikdy
nebynoucí; mám jde o víru, která má tolik ne
přátel. Ovšem nepřátelé tito neradi to vidí, že se
Ba ojezdech katolických ajíždíme, že začínáme se
býbati, že začínáme jednati ve prospěch této své
svaté víry. My ae jim ovšem na těchto sjesdech
nelíbíme, ale oni nelíbí se zde nám ve svém boji
proti naší víře, a tím jsme si rovni. (Výborně!)

Jednání na sjezdech katolických musí býti
podobno jednání sv. Jeronýma. Světec tento zdál
se býti mnohým ticbošlápkům tuse otevřeným,
mnobómu věčně neodhodlanému, úskoprsému va
havci tuze prudkým, mnohému dobráku tuze ostrým,
mnobému pochybovači tuze rozhodným a proto
varovali ho a napomínali k umírněnosti. Než svě

| tec dal jim v odpověď: „Mori posaum, tacere non
possum“ čili česky: „Umříti mohu — mlčeti ne

| mohu, nesmím.“ A toto zdá se i sa dnů našich
mnobým, že katolické sjezdy výbojně vystupují,
že ruší avornost národní, že by dobře bylo, kdyby
katolíci se mírnili a v míru žili s ostatními ná
rodními stranami. — Avšak my zde shromáždění
musíme jim odpověděti se av. Jeronýmem: Umříti

mívalabaštu a

|odpovídáme jím slovy básníkovými:
My chceme s každým v svatém žíti míru,
en každý,co nám svato jest, af nechá;

za vlastním pluhem ať jen každý spěchá !“
My odrážíme jen útok a nejdem na výboj,

leda jen na opětný výbojerdcí od našich nepřátel
ku zradě av. víry šalebně svredených. My chceme

„8 pracovati chceme ke znovuzrození téže víry
"v srdcích Ihostejností náboženskou anebo bezvěřím
zachvácených.

Proto volám slovy básníkovými a vykládám,
applikuje jeho slovo na poméry naše ve víře:

Co můžeš každý, k velkému dej dílu!
Jet oblázek i balvan v stejné ceně,
když láskou dán; a dávejte tak denně
přes tygrův řev i přes pláč krokodilů|“
Ano perifrasuji tato slova a volám: „Co mů

žeš. každý k velkému dej dílu znovuzrození, vzpru
žení a sesilení sv. víry v srdcích lidských. Jet
oblázek i balvan — jeť kašdý velkýi sebe menší
skutek pro víru vykonaný v stejné ceně, když po
chásí z lásky k této víře. A dávejte takové skutky
na oltář víry denně přes křik a řev našich ne
přátel i našich neroshodných přátel, kteří jen pláčí
nad vámi v m domaění, že příliš daleko
jdeme (Výborně I)

„Zjev kladivo i péro svoji síla

B Dre oáolr o coši „k práci, k práci neprodleně!
jď z žuly celý život váš, ne z jflu!

Ano, zjey řemeslo, zjev póro apisovatelšké
svajé naší víry sílu, i umění výtvarné, jak lo jind

valo. Za víru sv. jděme jenk práci neprodleně,
vírou pevnou život nád

©

útocích lhostejnosti
s besvěří byl nezdolnou žulou a ne

jem, ne třtinou větrem se klátící.

;
„A nepovolme!(volám děje a básníkem) Uměnímavědóa

a prací rakou ivýzev ducha, |" Měmozek vskypí, lávoukrov nám vzplnáš
Ano, nepovolme v boji za drahou vířu! Vje

Jim světle at výzpyty své konározum jí osvícený
goa křesťanskou,jiš víra pravá rodí,at krevvzplane.

A končím slovy básníka:
„Saad žár přec vlijem v postavu tu bledou,
v luk srdce vzpružíme, jež matně buchá,
a bídný Lazar v nový život vstane"

O, sajisté snad srou láskou k víře dráhé
Vlijem žár v bledou tu postavu lhostejaé víry avé
a tlukot srdce pro víru svatou r ňadrech svých

vs me, aby mocnějí a silněji pro nise ozýval;
a bídný Lazar té dosavadní snad již celá léta
mrtvé víry naší v nový život vstane, když tento
katolický sjezd promluví k tomuto Lazaru zázračné
slovo Kristovo: Lazare! tobě pravím, vstaň a
vyjdi neohroženě £ hrobu srdce lidského opět
v tento svět! A to jest přáním, jež pronáším zde

(nénem nejdůstojnějšího aašeho milovanéholskupa a celé naší diecése, volaje na splnění
tohoto blahopřání: Bůh žehnej v tomto směru!
Zdař Bůh!

Předseda p. hrabě Karel Ervín Nestie
pravil na to, že myslí, že mluví všem účastníkům
ze srdce, kdyš poděkuje všem řečaíkům, kteří
tolik krásného al. shromáždění pověděli a k nad
Šení jeho přispěli. (Hlučný souhlas.)

Slovo pak bylo uděleno druhému slavnostní
mu řečníkovi,panu školnímu radovi Fr. Lepa

řeví, řiditeligymnasia v Jičíně na odp., rodilémaMoravanoví z Lipňanod Olomouce. fento v řeči
hodinu trvající a častým souhlasem a potleskem
provázené promlavil „o životě rodinném“ na zá
kladě své bohaté zkušenosti paedagogické. Posléze
navrhlřečníktuto resoluci:

Uvašujíce, že život rodinný je základem
veškerého šivotá sociálního a národního a nynější ži
vot rodinný má několikeré vady na velkou újmu svor
nébo a spokojeného života sociálního i národního a
že jistě mošao vady tyto ku prospěchu společenského
a národního života odstraniti, ustanovuje se sjesd ka
tolfků nyní v Hradci Králové ohromášdéný ma tom:

1. Aby kašdý katolík dle okolností a poměrů

svých půpobil k tomu, aby život rodinný na základěkatolického křesťanství obnoven byl ku blahu svému,
vůbec veškeré společnosti a celého národa našeho;

2. Obzvláště pak, aby slušsbní příslušníci ro
din navádění byli k živobytí mravnému, skrornému
a nábožšnému a tak pojistili i sobě šťastnější a epo
kojenější budoucnost a prospívali ku blahu společnosti
širší a národa celého.

Resoluce byla jednohlasně přijata a řečník
od vděčných posluchač! štědrým a hojným potle
skem vyvolán.

Na to jménem katolické Moravy oslovil sl
shromáždění p. JUDr. Moric Hrabam advokát
z Olomouce, předseda výkonného výboru katolické
strany národní na Moravě, odkudž vzešlo símě
křesťanství pro celý slovanský svět. Pravil mezi
jiným blasem pohnutým, aby bratři z Čech ne
opustili Moravanů v době jich boje, kterýž ani
v Čechách dosud není dobojován. Požadavky Mora
vavů jsou obromné, ale spravedliné — Muravanům
nedostalo se dosud práva dle křesťanských záko
nů. Hratka židů sahrává si tu na pány. Sám hr.
Belcredi řekl, že Němec a žid, kde nemohnu pa
novati, tam považují se za utiskované. Řečník
opětně prosil, bychom Moravanů neopvuštěli i v
jich boji náboženském. Morava teprve loni vztýčila
kříž na praporu národním — ona hájí svou víru
a svó náboženství a tím také i svou národnost;
vždyť sám obrod národní stal se na základě ná
boženském. Známo jest rčení básníkovo: „Cha
loupky naše, buďtež požehnány |“ a pravdou jest,
že ony nám zachránily národnost a jazyk, ježto
dříve zachránily nám náboženství. (Výborněl) I
na Moravu rozlévají ae dnes proudy zábubné, jakž
vidno ze schůze radikálů (Hanba jim!) a jak již
vdp. kanovník dr. Pospíšil podotkl a Moravané

nepomůže ani duch ten nejmocnější a proti kato
lickému hnutí není zábrany. (Potlesk.) Na to řeč
ník úcbvatnými slovy přimlouval se za přimknutí
se Čecha k Moravanu a děl, že křesťan a katolík
munsíbýti vlastencem, musí býti národovcem. Nad
červeno-bílou korouhví nechť vznáší se znamení
sv. kříže, soamení to spásy; budemeli v tomto
snamení kráčeti, budeme kráčeti za pravdou akdo
pravdu, tam i život. Řečník odměněn neutuchají
cím potleskem a voláním výborně, načež shromá-.
ždění nadšeně zapělo píseň: „Moravo, Moravičko
milá“ —

Na to sdělil předseda, že ke ajezdu zavítal

vráený host z Ameriky a na fřečništěvystoupilvdp. JosefŠlulkunajer a pronesl tato procítěná
slova:

„Není to enaha ryniknouti, jež mne přívádí
v tato místa. Vždyť český misionář po tak slav
ných řečalcích, jací předcházeli, je jako trpaslík.
Ale věřte, musil bychsi činiti velké násilí, abych
neřekl, čím přetéká srdce mé v tomto okamžiku,
kdy vidím tisíce bratří nadšených pro ta samoa
věc, pro ktérou nadšení jeme my čeští katolíci
v Americe.

“ Přátelé, chystáte se odrášeti útokyčiněnéna
Baši svatou víru a věru je to přiroseno; neboť
je-li Vám drabou vlast, drahým jasyk mateřský,
musí Vám drahou býti i svatá víra. Vědyť tea,
Ido věren jest Bohu, věren jest i vlasti. (SlávaIwe-Přílohal U



Tak jest!) Nes táborakatolického, nýbrě

odporujícíhovycházejíRot r láska
nepříjemnou. me doklady

to jcké osady,
osady

„ udršely svů
uvůj český jasyk. Hle, jak víra aláska

k vlastí jdou ruku v ruce spojeny. (Výborněl) A
5 vlasti saoceanaké přináším Vám všem

v. (Sláva !) Jsem jist, že tisíce věrných srdcí
ch se mnou cítí a souhlasí, kdyš jménem

Vám vyřizují Přisvědčili byste

mi zajisté věichai. kdybyste viděli, s jakoudrohtivostítem náš český lid zámořskýčísti b
vy o tomto katolickém sjezdu.

Nuž, dejš Bůh, aby zdárné ovoce neslo jed
Bání Vaše a jménem žetva českého v Americe
| jménem českého lidu tamního volám upřímné
„Zdař Báb! Na zdar!“ (Dloubo trvající potlesk a
volácí „sláva“.) .

Na to udělil předseda katolického sjezdu br.
Karel Nostic slovo třetímu slavnostnímřeční
kovi, Framt. Štáblevi, redaktora „Obnovy“,
který v delší řeči, často bouřlivým souhlasem A
potleskem provázené promluvil „o tisku“, 0 jeho
významu a o katolickém tisku zvlášť.

Na řečníštěvystoupila pak paní Terezie
Šueblová, která přineslasjezdu sdravicijménem
křesťansko-socialních šen a dívek českých, coš

PŘ oáedění řijalo posléze návrh, abyajení a
: i saslán byl nmásledajícísdu moravských katolíků

telegram:
„Katolikůmshromášděnýmna posvátném

a přání ku zdaru. Jednavnásjekrev,jednavnásjevíra,jednavnás
je naděje a láska“.

Velebradé pozdrav

Návrh přijat a pro pokročilou dobu schůze

Třetí schůze slavnostní.

Tato se konala opět v přeplném divadle
Klieperově o 4. hod. odpolední. Na vyzvání slav.
předsednictvapřečetlredaktorFrant štáb! ní
sledující resoluci „o tisku“:

1. Jeouce přesvědčení o veliké moci a potřebě
tisku, poklédáme sa nutné, aby sejména k zvelebení
politického časopisectva katolického zakládaly se spolky

tiskové, jaké jiš na maohých místech s nejlepšímúspěchem í.
2 Prohlašujeme sa nevyhnutelné, aby katolíci,

kteří se na proticírkovníčasopisy (bez zvláštní po
třeby) před jí, přisli ku poznání,še odebírajíce
takové protikatoli é listy, podporujitisk, který jejleh

Věláncích ových Mev o a snisoje.
3. Vidouce denně, jak zboubně proticírkovní 8

špatný tisk působí, kterak od mepřátelkatolické cír
kve v pravdě s famatickou horlivostí a velikou pod

rou peměšníhoufně rozšiřované časopisy urážejí ná

bože 6 smýšlení a přesvědčenínárode, K kavětšinou katolického, pokládáme se nesbyt aby ka

tolíci věnovalirosáhlon u mrevníoBo —ačasopisectvu katolickému, by I —
o nejnišších vrstev našeho národe vnikati mohlo

— bude-li kašdá aspoň poněkudsámožná rodina ode
bírati nějaký upřímně katolick týdenník, bude-li.
kobo nutit vení neb obchod, cdebírati katolický
denní list, bademe-limy katolíci v hostincích, dona
a na cestách po vlasti naší sháněti se počasopisech
katolických: vzkvete naše katolické časopisectvo v
míře netušené, přivede naše katolické přesvědčení
k vášnosti a naše snahy dobře míněné k platnosti.

a. Uvašvjíce, kterak nepřátelský tiak nejvsneše
nější pojmy mate, naši av. víra slehčoje, vážnost Dej
důstojnějšího episkopétu a veškerého dochovenstva
mnohými bludaými a lšivými zprávami podkopává,
usnáváme za potřebné, aby 6e Časopisectvom katoli
ckým všude rychle a působivě účinkovalo a odporu
čujeme za tím účelem vhodnou organisaci, která by
správy novinářské a uveřejnění těchto oprav sákoni

i ky s0 o ijuta jednohlasně.Resoluce byla přijata jedn
Na to promlavil čtvrtý řečník slavnostní dp.

Th. dr. Gastav Demabyl, profossorbohosloví
vHradci Králové„o českých dějinách“. Jeho
řeč byla v každém ohledu vynikající, neboť ostrým
světlem osvítila církevní opravné snaby od 10.
do 10. století, sejmóna pak dobu Husovu, která
ce u nás tak tendenčně a proti katolické církvi
nepřátelskyvykládá. Řeč dp. dr. Dom abyla byla
posloucháva s napjatou pozorností. Posléze navrhl
řečník následující resolaci, která byla přijata jed
nohlasněa s potleskem:

1. Usnávajíce, še dějepis je svědkem časů mi
nalých a učitelem života jednotlivců icelých národů,
pronášíme vroucí a oprávněnou toubu, aby náš národ
český a zejména jeho vůdcové přišli s dějinnašich
českých ku poznání, še církev katolická vždy osvěd
čilasepravoumatkounašehonárodaa že víra katoli
cká povznesla národ náš v řadu národů vzdělaných a
jiš nejednou jej sechránila od záhaby.

2. Víme všichni, še učitel mé býti spravedlivý
a nestranný, pruto také v dějepisectví našem žádáme
nestranného a spravedlivého posuzování 8 popisování
naší minulosti a ohražujeme se proti všema nesprů“
vedlivému zneužívání dějin našeho národa k účelům
strannickým, jehož dopouštějí se odpůrcové církve 8
náboženatví katolického, zejména ňyní v článcích no
vínářekých, veřejných přednáškách, v historických po
vídkách a románech. Áno ohrsžajeme se pronehod
nému a nedůstojnému nadošívání dějin našich, kdyš
se jenom připomínají a vytýkají chyby našich katoli
ckých předků a jejich vznešené ctoosti se umičují 8
vznešené katolické charekterg prachem sapomenutí s0

skoslovanského ve diecésích naší koreny ovato
václavské.

Přikročeso ku čítání telegramů a dopi
jichž došlo veliké množstrí a z michž citujemesů,

jen ty nejhlavnější. Tak z redakce časopisů „Děl
ník“ v Brně,p. Alex. Jiříčke,majitele „Našince“,

Ake jednoty ve Slavkově,Hanáků s Němčlo(Nechaťse pyšnánevěrakolsmáháa pekloseje
koukol nových zmatků, nebudem dbáti odvěkého
vraha, nedáme věčných bráti sobě statků; víře
všdy věrni budou Moravané: Dědictví otců za
chovejnám,Pane!),katol.politickéjednotys Uher
Brodu, účastníků výroční achůzeapoštolátu sv. Cy
rylla a Methoděje v Rejhradě, zem. posl. Ševčíka,
Svatujosefaké jednoty z Roucbovam, bohoslorců z
Brna, katol. politické jednoty s Litovle (Heslem
naším buď: duši Bohu, srdce vlasti, sílu českému
králi), katol. jednoty v Zabřeho,jednoty sv. Josefa
a konference ev. Vincence v Telči, jednoty Valaš
ako-Meziříčské, křest. soc. odrušení v N. Jičíně,
katol. polit. jednoty kyjovské (V kříži spása ko
runovaného krále a věrných hů), kanovníka
Droběny jménem tisíců mužů na Velehradě, říš.

sl. dr. A. Stojan, katol. polit. jednoty v Klimvicíeh (Slezsko), správce Plačka, kat. dělnického
spolku „Methoděj“ v Krumpacbu aredakce „Míru“.

Při předčítánídošlých těchto spisů byloobromné
nadšení i jásot nad láskou bratří Moravanů k nám,

Na to promlavilp. Jes. Zahradník, posl.
filosofie, z Vídně přinášeje pozdrav dělnictva to
várního soustředěného v jednotěsv. Methoděje
ve Vídni. Čechoslované vídeňštíjsou v děsných

črech — nemajít svých bohoslužeb, jim oauka
ristova hlásá se po většině jazykem neznámým.

Tím stávají se z maohých nevěrci. přešel
ke zbouboému účinku kořalky a socialismu ; ve Vídní
bohužel obé bojí a obé stejně působí — tu jest
mnoho spolků dělnických, ale ty jsou interaaeio
málními a dech národnostní udršnje se po většině
jedině ve spolcích katolických, o což velikou zá
sluhu má stařičký prelát dr.Horný (Sláva), ješ
Němci jinak nesvou neš „der lisobe Vertre
ter der Wenzelelšaose“. Po boku stál mu až do

lední chvíle svého žití zesavlý jiš Františkán
. Max. Křesadlo, jenž velíké zásluby má o

hnutí katolické re Vídni, a jenž pro ové české
smýšlení nebyl zvánjimak než „Hotz-keplam“.Také
dp. Blába Tomáš, roditý Moravan působí nemnavně
a nezištně. Os vzdal se úřadu professora, vynčaje
tydně 32 hodin a přes vreškery překážky a těž
kosti obětuje celý život avůj blahu svých rodáků.
(Sláva I) Ve Vídni žije jen hlouček českých kněší,
ale činnost jich jest ohromná a velice záslužná.
Dále mluví řečník o Jednotě sv. Metboděje a o
boji jejím, v němž vůdčí slovo má říšský poslanec
Moraran dr. Stojan (Sláva!), který vymohl če
skému lida missie a jenž stará se úsilovně o má
božensakou výchovu českého lidu vídeňského. Ča
sopisectvo vídeňské, a hlavně „Dent Zig.“stále
jest pro nás plna ban (Hanbe jim!) —o00ve své
zářící kultuře topí Čechy při každé příležitosti.
Leč Čechové vídeňští nikterak z boje neustoupí;
oni, posilněni českými bohoslušbami v kostele sv.
Anny, spolébajíce pevně v podpora katolických
bratří svých «
řečník dík J. M. nejdp. bískupu Brynychovy (booř
ný potlesk), i doložil, še Čechové vídeňští vytr
vají na místech svých, neboť na straně jich jest
právo — dítě české nesmí býti přemleto v Mi
chala, omo zachováno býti musí svému národu
(Hločný souhlas a potlek.)Pátou slavnostní řeč „o otáscerol
nické“ promluvil pak vysoce saaloužilý správec
velkostatku Hořice,p. Jos. Krubner, jenž si zej
ména ziskal zásluhy o meliorováví pogemků na
Hořicku. Řeč jeho provázena byla častým potle
skem souhlasu.

Také drubý řečník o této věcí, pan
František Ječný, rolníkz Běcharvelmi00
ramlooval, zejména rolníkům. smínil ee ©
návštěvě školy, chválil dřívější opakovací hodiny,
při nichž mládež tak nezdivočila. Odporučil dále
vřele vzdělání, vedení knih, spoření a vzdání se
zbytečné parády. Rovněž považuje za dobré posý
lati dcery do škol bospodyňských.

Velice působivou řeč za jásotu zvláště děl
pictra o otázce dělnické měl p. Václav
Myslivec, děloik « Praby, odchovanec to J B.
Milosti a P. Horského. Řečník vytýkal mímojiné
mladočeskému tisku, že nadělal z dřívějšího ná
rodního dělnictva mezinárodní socialisty. Po jeho
řeči celé ahromáždění bouřlivě tlerkalo.

Na to předneslpozdrav diécene lito mč
řické dr. Keordsě a posdrav arcidiéceše Olo
moucké, redaktor „NašehoDomovadp. Vévoda.

Řídící nějtel p. Váci. Špaček za bouřlivého
ásota vyřídilpak pozdrav ednoty českých
atolických učítelů, o jejichžpondělnívalné

hromadě zmíníme 50 obšírně.
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p. V. Myslivec, dělník s Praby. Resoluce ta zní:1. Mykatolíci ahromášděnína diecásním ojenůu

. | Poměvadšdnešní nebl lidu dělňického

o oa vedě jemupovuěpřesvědňení,Kristova a vadžjeme pevně vědčeni,

donápravuAloe opoločaostlid tehdy,kdiá tyto nesadyopět oaloa lidskoa[romiknou aše
každá jimá máprava, které se memedetímto směrem

působiti ktomu, sby širot v obci,vzemi ivostátě

prodohaat byl duchemkřesťanským.Ze tou příčinou

ků katolických dělníků zakl

mezi oblesa
emute byla.

dí tolikoddsekko úakukory le zporování katoli ckého zá
sady dále šíří © jí cestu razí. berý

Poté byla schůse pozděvočerukomčona.
w »—

K první schůzi připomínáme, že tu čteny.
byly dopisy: ©

JménemJ. M. náp. kníšearcibiskupaolo
meuchéhoTheodora zaslal gener. vikář vsdp. ka
novník Jan Weinlich tento. přípis:

„Veledůstojný pane předsedo! Přípravsýko
mitét pro diecésní sjezd katolíků v Hradci Krá
lové ráčil Jeho kn. Milosť nejdůstojnějšího Velo

pastýřenažobo požádati,abyráčil se sjemdusů
Nejdůstojnější Velepestýř máš vzdává Vaší

Veledůstojuosti díky nejsrdečnější a ačkoli nelze
jemu pro kněžskécvičeníduchovní vtomtéžčase
v Olomoaci konaná přánívybověti, zajisté na sjezd

mši sv. vspomínati a za sdar modliti se bude.
kládajíce, že Jeho kn. Milost žehná bobumílé

mu podajku prosíme, by Vaše Veledůstojnost při
jati ráčijavýras naší úcty, kterou k vám choráme“.

Dr. František Ladislav Biegor za

slal bomtopříp:Velodůstojný pane! K posvání na sjezd ka
tolíků naší diecéne nemobl jsem dosud odpověděti
ani kladně ani záporně, poněvadž jsem nevěděl,
bude-li mi možno ctěnému pozvání vybověti. Nyní
však vidím, že nebude lze; neboťmám právě. jak
se říká, plaý dům bostů a celo rodina zde, tak
že mi pří zachování slušnosti nelse opustiti dům.
Prosím tedy, aby mne slavný komitét ráčil míti
omlovena apřijal ujištění mé uvláštní úcty se

přánímsdaru. Je( zajisté načase, aby bosožectví a to slepé popírání víry, jíš
jeme zavázáni za vzrůst té civilisace,
jež nyní vládne celému světu, došlo
roshodného odporu, anose nyní tak

ovážlivě čiří a hrozí otřásti samými
základy společenstva Fr. Lad Rieger.

Třetí den ajesda opět v divadle
městském, až do posledního místečka přeplněném

ptaročeskýchorál a p. starosta Hrubmer četl
pakresolaci o otázce rolnické, která při
jata jednohlasně.

Vshledem k tomu, še hynoucímu zemědělství
v Čechách vydatně pomošeno býti musí, jeví 60 na
lehavě potřebným a velenutným:

1. aby vysoká státní vláda zájmy hospodářské
v kašdém směru a zvláště proti potlačování se strany

drahé polovisy říše rozhodně chránila apodporo rarea nejvíce ka vybubení nemravné a zboubné hrydiffe
renční na obilních burzách v internacionální shodě
všemožně působila.

3. Aby na dále na místo nesnesitelné dosavada:
daně grantovní — výtěžek pozemkový podiehal po
dlehal postupně nejvýše 10 proc. daně výdělkové, po
něvadš jest výdělek pemědělce úplně na rovel
postaven výdělku řemeslníka, náhradu pokladna:
státní možno opatřiti rozšířením daní nepřímých n

Sedmou řeč slavnostní promluvil na to ndp
vrchní pastýř náš sa nadšenýchovací.

Řeč o-čkolskéotázce.

, Jeho M., nejdůstojnájšípan biskup Ed. Jaz
N. Brymych vystoupiv na řečníště akklamová

byl dlonhotrvajícímnadáenýmfrezeti kýmukčenyvoláním slávy a potleskem. Když ora'e



osloviladp. náš zamejvětíhotíchoa
napj po esdtakto:

até

Sla o agpenaddo katolického sjezdu,m mlaviti ©otnasce úleši
v

drazi přátelé!

* Nobudiě Kamna di | proč právě biskuebudiš nikomu divao, p
abcemluvitio dkoleví.Myslím,še jsemse bez

příčiny k této řeči neodhodlal. Bylť jsem zajistéJá wčsítelemve škole obecné ato v jednotří
vesnických i ve městě zdejším, ve škole ve mnohé
třídy rozdělené. Přišel jsem jako učitel do školy

provedením nového školského zákona — tedy
ks do školy staró — a vyučoval jsem ve škole
pové. — Nad to pak byl jsem učitelem budoucích
učitelů jakožto professor katechetiky a metho
diky. — Tolik chtěl jsem em říci na svou
omlavu. Domnívám se, že nebude škoditi, jestliže

i katolický biskup,královéhradecký biskup, českýbiakup veřejně o školství promlu
Pravím žašolický biskup. Koma totiš, nelí

katolickému bisknpoví, na předním místě náleží
veřejně ohlásiti katolické zásady o vyučování,
i vychovávání,o škole?

Jest toho tím více zapotřebí, poněvadě tak
maorí slovem „klerikalismeus“ ustrašení se domní

(, še katolíci nechtí nic menšího, meš školou
udrlovat lid v nevědomosti a slepé poslušnosti.

Pravím j biskup. — Ve zdejším
městě Hradei Králové ustavil se totiž spolek
katolických učitelů. Osznamuji, še já osobně ani
o vznik ani o provedení této myšlénky žádných
zásluh takměř nemám. Spolek ten povstal jen

, že katoličtí učitelové a učitelky s bolestí
Bleší na shoubné působení lberaléému na mládež.
Hrdinaké tyto povahy sešly se ve spolek, aby se
posilnily v přesvědčení, že mládež jen náležitým
vychováním náboženským nabývá povného základa
pro mravnost a blaho.

kl jsem „hrdinské povaby“. Jest to jistě
hrdiastvím vedati 6e saleknouti strašákem „poroby
učitelského stava“ a vydati se posměchu a potupě,
jakých jsme se v movinách náboženství nepřá
telských dočtli. A proto myslím, že mluvím 2e

srdce všech zdepřítomných, kdyš jako náčelníkkřesťanských vojů diócese naší, volám: Vzdejte
rněl Výborně! Sláva katolickým uči

Praví český biskup. Kde te až | vo smě
movně osve hlas, že by škola katolícká nebyla s to
vychovati mládež, která by svou vlast nezištně

m reala,a me ku dietéčas, národa Abypraco tam jest zajisté Čas svrchovaný, a
promlavil b.skup, Čech rodem, jasykem, srdcem,
prací a skutky. (Bouřlivý potlesk a souhlas).

-| Tolik tedy na omlovu, proč s vůle pp. po
řadatelů tohoto našého ajezdu řeč o škole převzal
biskup sám. Nemýlím se snad, dím-li, že i v mysli
mužů, kteří uznávají blahý vliv nábotenství na
výchova mládeže, nenalézá škola přescě katolické

tolik ng „ jak ohčlnonsptše Mm lhlepších jest příčinou nedorozu
né vášeň a nepřálelství; a proto k odstranění
takového nedorozumění chci nyní promluviti o

škole, jakoudle sásadpřesněkatoli býti má
čili předložím sásady katolické cárbve oškole.

První T liekécírkveo školevyslovuji větou: budiš pramenem dobenalé vsdě
o

Co jest vzdělanost?
všichni, že to jest jakési ušlechtění,
zdokonalení člověka.

V naší katbedrále vidíme o
osob na skle v oknech. Jeli tma, ne obras;

jestliže však je „pronikant světlem, ukazuje sev celé své ušlechtilosti. — Takovým něčím, jak
to světlo pro ten obraz na skle, jest vzdělanostvesmyslukatolickémproobrazBoží—proŠt u o ot mlov e rosa.

„aká Pravdou
potřebuj

Světlem pak rozumu jest pravda. Pra
nasval kdosí všecko to, co skutečně jest čili 00

A co tedy jest? Jsou tu především věci

kolem nás, kteró smysly poznati můžeme — o

povzacňenís

kaěme příroda Amolná se svými nehmota

lamí. Jest tu pak koruna všeho toho, člověk, ntost, která o sobě ví, a dle jistých zákonů myslí.
Poznání přírody a člověkajest pak zajisté něja
světlem pro člověka, a to tím více, aní 60 právě
tím to, co vnás myslí,náš rozumbystří.

Ale s pouhýmpoznáním tvorstva nespokojil
se nikdy ý velký duch. Odkud to vše ásí,
co poznávám? Kdo jest tobo Pivodcem? Tojest
to, co každého myslícího tvora musí zajímati. Jaký
a kdo jest ten, mu lidstvo říká Bůh? —
Já jsem, kerý jsem — tak dle úctybodné knihy
—pravísámOsobě.Coto jest?Já jsem,který

to,kojsem,mámsámodsebeodvěčnosti,ato
ostatnío čemříkáte,šeto takyjest,jesttojen
válí a mocí mou.

Naše! Poznásí toho, kterýjest sámod sebe,
poznáníBoha, to jest teprv to, co jest pravým
světlem rozumu. Pouhé poznání tvorů nemípravdou
úplovu, celou. Bes poznání Boha není pravého

který j lastně

Aolsemdí o něm:

mes so vzhůru, výš a vystu
až Nejvyššího uaříoko ené A katolická církev

pesrí to 1 obecnému lidu i dětem — a právě tímlá zdětí učence— aco máza to? Ti, kteří
sami po způsobu zeměplazů jen po 'té zemi se

vlekou, oo Poslední příčině všech věcí nepřemýšlí,ti křičí: Církevzatomňuje. Úsudek o tom pone

projery ctěnémujp prve „EVýborněa očníprojevy souhlasu té chvíle provázel é
slovo Jeho Milostí.) ;

Ačkoliv však pravda dle zásad našich jest
světlem (rozumu) pro obraz Boší a sákladem
vzdělání, nepostačuje ona sama. Úlověk má totiž
i válí. — Co asi ty obrazy v kathedráléch našich
činí tak milými?Je to jen to, že jsou světlem
proniknuty ? Nikoliv, nýbrž i to, že pomocí toho
avětla « nich veleba jakási, kteró se Hká

věna dojmu,Ee spusliíkPath " takovému dojmu.A coje svatost? Je to především sj
dnocenévůls lidské s vůlí Boší. “

Za dob našich mluví se o mravnosti, která
prý je možná, ba prý i lepší, je-li bez Boha. Ale
co je mravnost? Je to zachování jistých zákonů.
Dal jsem zi je sám? Nikoliv! V duši mé jeou,
výchovou byly jen probuzeny. Od vyššíbytosti
je mám, to mi jasně povídá svědomí. Nejsou-liale
od Boba, pak kdo má právo ukládati mi odří
kání se rozkoše a přemáhání sobectví? Nikdo na
světě. Tenkrát důsledným je anarchista, divoch,
barbar, jenž jem svůj pud následuje. Tenkrát klesá
člověk pod samo zvíře, které aspoň pudem svým
se spravuje, člověk ale, jenž by sám sobě byl
zákonem, dravce a něrjého tvora horším 60
učiniti může.

Co jest tedy dále to, čím krom pravdy ušle

Shanje se člověk? Jest to zachovávání zákonůch, jest to ušlechtění vůle mravností čili ko
náním dobra. Ale kdo jest tenpůrodně dobrý? —
Jest opět Báň.

Konečně má člověk krom rozumu a vůle
Ještě to, čemu říkáme srdce — čili ta schopnost,

které můžeme míti v tom nebonomsdlíbu.
A ta pravím, že k ušlechtění, ku vzdělání

člověka náleží 1 ušlechtění srdce — záliba v kráse.
Kdosi £ velkých mudrců tázal se: Co jest

krás ? A čl si: Krása je odlesk pravdy;
ale tušímplný výměrkrásy že zní: Krásaje
odlesk a dobra

Vidíme obraz. Jest odleskem tobo, co jest —

něčeho, co v příroděskutečně jest, ale jest od
leskem slého, budízálibu ve zvířecí nízké lahodě,

ického neli mení krásou, která by mohla ušlochtiti.
To jest tedy velecténí základní zásada katol.

o vzdělání člověka. Jen ten obraz Boží, který pro
piknut pravdou, dobrem a krásou, vlastoě však
Bobem, jest ušlechtilým.

Kdo máš vyšší, ašlechtilejší zásady, přístup
blíš a vylož je poctivě. Nás však — nemaje nic
lepšího — nech radorati se s toho, že máme církev,
která tak výsoký pojem o vzdělanosti má. Nech
Tadovati se nás, že drabá nám církov fufo osdě
lanost šádá od školy, že v tomto smyslu vyslovuje
jako základní zásadu o škole větu: Škola budiž

předem čouhánáboženství.“
*

Ape, pravdu díš: Aby škola byla pramenem
dohonalé vsdělanosti, musí býti nábošenskou.

Aproč? Protoše dokonale vzdělaným býti jest
proniknut býti Bohem,jakožto nestvořenou pravdou,
nejdokonalejším dobrem a nejušlechtilejší krásou.

Proto žádá katolická církev nejen, aby ve
škole nic od Boha neodvádělo, nýbrž aby vše k
Bohu vedlo. Nemůžeme tedy nežádati, aby se ve
škole nepěstoval sndsferenfismus, čili úplné mlčení
o Bobo. Neboť, bade-lise o němmlčeti, nepoznají
bo žáci. Sklesli by pod pohany, kteří Boha úsí
lovně poznati hleděli. Tím více se ohraditi musíme
proti tomu, aby se ve škole vyučovalo v duchu
úplné nevěry v Boha osobního, ať se to jmenuje
materialismus, pantheismus, atheismus. Proě? Pro
tože atheisesus je vyhlášení člověka za takového,
který není vázán žádným zákonem ani nikomu
pení zodpověden — jest to v důsledcích heslo:
Ni Bůb, ni pán. Jest to smičenímravnosti, návrat

: N stačaje nám by žák někdy něcoepostačuje ném, aby n o
Bohu a o poměru člověka k oěma slyšel a od
učitele jednobo. Jako jen proniknutí celého člo
věka Bohem jest dokonalým vzděláním, jejížto
celé vyučování proniknato jest Bohem, a pak
proto, že mlčení o Boba při jistých předmětech
školních jest indifferentismuas.

Učí-li se žák jazykem, nechť se obdivoje
moci a moudrosti evého Stvořitele, který právě tím

po člověka nad zvíře, že člověk myslí, úsudky
tvoří a je větami pronáší, a to, co myslí, paki
ústrojím tělesným s jinými sděluje. —

Uěí-li se počtářetví, at se učí znáti toho,
který zákony počtářské větípil do ducha lidského
a Da sákladě těchto zákonů svět voškerý, běb
země a těles nebeských podivubodně sestrojil.

Uěí-Ji se přírodu znáti, nechť se diví vše
moboucímu Původci podivuhodných ail přírodních
k jistému účelu pracujících, nechť se klaní Toma,
jehož moc i moudrost, dobrota a láska září s ústrojí

soustavy.

Tento náš požadavek -plnili největší přírodo

spytci. Na př. slavný hvězdář Kepler vždy posmeklkdykoliv jméno Bůh vyslovil. Topocítil Linné,
který jak známo, vystihl podivuhodný řád v rost
linstva, sn pravil: „Boha, jen jako se zadu kmit
nouti viděl jsem, a ušasl jsem“

A konečně učí-li se žák dějepisu, nechťnení
mu jen nahodilou nakupeninou lidských činů —
často právě těch nejhorších — ale ať poznává žák
i tu, že tea, který je Původcem člověka, v šivot
márodů též zasahá, aby ukázal svou moc, moudrost,
spravedioost, lásku a milosrdenství.

„ „Ale 8 poubým poznáním Boha nelze sespekojiti, jako pouhé poznání pravdy není ještě vzdě

Veškeré vyučování má směřovati k tomu, aby

byla, čili aby vůle žáků plníc věčný jeho zákon
vždy volila to, co jest dobré.

I když totiž člověk pozná, co jest dobré,
ano když pozná, že dobré jest to, co zákon Boží
přikazuje, přece kloní se vůle ku konání toho, co
jest slé. — Již latinský básník řekl: Video me
liora — probogue — deteriora seguor, — Vidím,
oo jest lepší a echvaluji to, avšak to, co horší
jest, činím. Nikdo z nás neupře, že tuto smutnou
pravdu sám na sobě zkosil. — Za novější Bohu
odcisené doby se často slýchá, že dobré má ce
konati proto, že jest dobré ohleda na Boba —
neb ua trest neb odplatu. — Krásně zní ta věta

která myslí, že člověk vlastní silou bez Boha může
býti dobrým a pří tom nebere obledu na nepopí
ratelnou slabost lidskou. Básník ScÁiller, zkusiv
sám na Sobě slabost přirozenosti naší pravil:
Ó, ctnosti, podrž si svůj věnec a nech mne hře
šiti. — To jest jinými slovy: Za tu chválu, že to
jest krásaé — býti ctnostným, nebudu přemáhati
alé náklonnosti své.

Proto katolickou zásadou jest: V konání do
brého čili toho, co Bůh poroučí, buď vůle podpo
rována Bohem.

Zlo sluj Aříchemproti Bohu a veden buď žák
k jeho se zdržování proto, že to od Boha oddaluje,
že to Bůh trestá, že to je nevděk proti Bohu.
Dobro se koaej, že to Bůh odplatí, že se tím pro
kazuje vděčnosť k Bohu a že se to s Bohem, bu
doucí i nynější blažeností naší sjednocuje.

Velectění! Kdo měl-někdy příležitosť pozoro
vati dítě a do vnitra jeho nablédnouti, kdo vedl
duchovně jinocha, v němž ozvalo se pokušení, ten
ví, že marné bývá všecko jiné mluvení, jen my
šlénka: „Bůh tě vidí! Kterak bys mohl takto
břešiti před Bohem“ — pomohla mu- k věnci
vítázství.

Koněčně, poněvadž i srdce vzděláváno býti
má, díme: Veškerévyučováníbuď sálíbu vodlesku
Boha. jakošto věčné pravdy a nejvyššího dobra.

Odstraňuj se od žáka vše, co svět sice krá
sou nazývá, ale co výronem je lži neb bludu, co
strhuje ke zléma. Ať je to zpěv, at ja to kresba
neb malba, af je to báseň neb úkou řečnický —
vše budiž odleskem Boba, pak je to v pravdě
krásou, jen pak to vzdělává a ušlochťuje.

To jsou blarní zásady naše, které žádají
školu sábošenskom.

P. t. Tážu se, asi nyní ve světě tolik
odporu proti škole náboženské, když tak vznešené
jsou její zásady? U mnohých nic jiného, než opa
kování toho, c> čtli v novinách; u mnohých však
nic jiného než ta smutná vlastnost naší přiroze
nosti: Video meliora — probogue — deteriora
seguor.

Ale saše právě proto ti, kteří ta meliora
segai chtějí, roshodně milají školu naboženskou.
— Jen odpor proti Bohu budí odpor proti škole
náboženské.

Kdyby ze srdcí lidských vymízel odpor tento,

který v koření svém pýchou jest, jakodečaěmí ústya jako jedním erdcem volali by národové k sáko

nodárcům: Dejte nám školu náboženskou|*
*

Ale tu přicházíme k něčemu, co obzvláště
zase nerado slýcháno bývá a to jest: Škola, máli
vésti k dokonalé vzdělanosti, musí dýři konfessní.

Vím, že toto slovo mnohého již předem za
ráží. Což nemáte dost na Bohu vůbec — tak se
namítá — k čemu ty články víry, k čemu ta pří
krost konfessní? V Boba přece věří všecka nábo
ženství. A mnohým zdá se, že námitka tato vrcho
lem jest moudrosti. Ve skutečnosti však jest bo
tovou nemoudrostí, čili zásadou zdravému rozumu
se protivíci.

Má-li totiž škola proniknutebýti Bohem —
jenž jest prardou — dobrema krásou, musí:

1.) poskytovati pevné přesvědčení, že Bůb
sebovědomá osoba, skutečně jest. Jest ovšem

vda, že lze i jeu rozumem domoci se přesrěd
ní, že Bůh jest, ale naproti tomu vidíme nejen

na národech nějakého vzdělání před Kristem po
žívavších, ale nyní na lidech učenýchi neučenýeh
— že kde opuštěnojest křesťanství,kde opuštěn
Kristus — tam mizí i radostné a pevné přesvěd
čení o jsoucnosti Boží. Kde není Krista, (am dnes
pochybovačnost, tam skepsis až i o Bobu, tem
daše, která tak horoucně lačnípo Bohu, bídně ži
voří asi jako souchotinář v ohledu tělesném. —
Proé valná část našeho lidu ještě nezvratně věří
v Boha, proč právě duše lidu našeho odpočívá a
plesá v Bohu svém, proto že to jest lid křesťanský.



Jem křesťanství totiž je soustavou dokásanou.
Kristus ostal s mrtvých/ Toť událost dějepisná,
kterou tvrátiti nelze. StvrzujíJi svědkové nepřed
pojatí, dříve pochybující, „sluchem a i hma
tem přesvědčení, svědkové, kteří přesvědčivše se
smrtíspečetili svědectví své. Nadto jest i ve
světských dějinách v Josefu Flavsu událost ta
sazBAmMeNÁDA.

A proto niřádná chytrost ani věda nižádná
sloha aní nevědomost, nemůže zvrátiti křeslanství.
Kristus vstal s mrtvých; vše jest dokázáno, čemu
o Bobu učíl. A co z dalšího oboru pravdyto nej
důležitéjší — i to jest dokázáno. Totiž: Smrt je
počátkem života nového, člověk bude věčněšíti.

vot tento jest jen přípravou budoucího.
A zmíníme-li se aspoň, že není učení,ješ by

vznešenější zákon mravní podávalo, než Čisté kře

Bohem 6 nankydardenské“pronikaatou,prošem nauky utou, proč
chceme školu křesťansyou.

Ale proč tedy nesnesou se jednotlivá vyznání
křesťanská — čili jednotlivé konfesse křesťanské
vedle sebe. Proč školu katolickou? Vádyt

snad křestané v téhož Boba věří, ba

fv Krista? pochází iÁni to není správné, a toto tvrzení
s meznalosti jednotlivých vyznání. Tu odvádí od
pravdy uměle u nás vypěstovaná nechuť kn ka
Čolictví a náklonnost k protestantismu. Citem
pravdy se medoděláš, ten zavádí na bezcestí. Roz

umu užívej, to hry teu panovník v daši tvé, jemužmá podroben brozumcitunebvášníneotročícío Bohukřesťan
ských konfeasí? *

Kalvín — původce vyzoání belvetského —

oc Jn Bůh jisté Jidi předurčil pro nebe jiné propeklo, a že jejich činy na tom ničeho směniti
nemohou. Za to mn řekl Luther — původce ny
nějších augepurských — še Kalvín dělá s Boha
tyrana.Naže; Je stejnýten Bůh helvetský a lathe
ránaký? Není! Naproti tomu zase Lother učil, že
jem víra prospírá ku spasení, a skutků dobrých,
Že třeba není. — Ktomu zase praríme my: Toto
čení dělá z Boha osobu, které na mravnosti a
tedy na činech lidských taky uezáleží.

Jest to tedy, opravdu, tentýž Bůh, jejž vy
znávají jednotlivé konfesse? Není!

Což divu tedy, že my katolíci tu zásadu
máme: Jen jeden jest Bůh, jenjedna jest pravda.
A tou jedinou pravdou nechýproniknutajest škola.
A tuto jedinou, nezménnou a nezměněnou, a toho
jediného, vždy a pro všecky stejného Boha blásá
mi to původní, od Krista skrze Petra a s ním
ajednocené apoštoly a tudíž skrze nástupce Petrova
a s ním sjednocené nástupce apoštolů, hlásané a
přispěním Ducha ov. v čistotě udržované křesťan
ství katolické.

A proto, poněvaděžnám záleží -na tom, aby
pravdou čistoa pronikouta byla škola, a proto,
poněvadž kde v myslích není pravdy čisté— není
dokonalého vzdělání, proto žádáme škola Bohem
dle katolického učení pronikoutou. Žádáme školu

Oršem ale pravíme zase, jediným poznáním
pravdy mení poalouženo. Škola nemá jen učiti,
nýbrž i vychovávati, to jest vůli žáků k plnění
zákona Božího přivoditi. A tu jest přesvědčením
naším, že velikó opravdu božské náboženství naše
slabé vůli naší | nadpřirosené posily poskytuje a
to tou měrou, jsko žádné jiné náboženství. Míníme
ta nejen slovo Boží a modlitbu, ale obzvláštěsvá
fosti. Našim svatosvatým — zkušeností etyzzeným
přesvědčením jest, že řádným a častějším přijímá
mím svátostí vůle m přemnobých se tak upevní, že
po dlouhá léta dovede vítězně přemáhati těžkou
vinu, ba že i zdokonaluje. Což divu,že k výchově
mládeže šádáme po našeho náboženství; což
divu, še si přejeme, aby škola i k vůli výchově

šli „povační polo ada ně byla konfessní, kajekou, me polo , přesně a upřímně

A poněvadž kzákonům Bolím patří i

pay o bohopocté, stojíme též o to, aby děti naeny byly Boha ctíti dle zákona naším nábožen
stvím stanoveného — tedy na prvém místě oděří

běla i ším přede pak a všemi nábožen:m m epsaným 0m šnostmi
vnitřnímii zevnějšími. "P

8.) A žei pro obor krásy, jížto se duch lidský
vzdělává, ducha svého náboženství žádáme, to asi
není divno tomu, kdo na př. poblédoe na velebný
v gothickém alohu zbudovaný a upravený chrám.
Patrno tu ať se tu ryzý ozývá zpěv,af se tu koná
svatá obéť slavně, ať se hladí jem na budovu samu,
tu že právě jest odlesk pravdy a dobra, jest to
odlesk Boha dle naší — jak říkají — konfesse.

vše Bobu v posvátné básní se koří, a
raduje předtuchou oslavy nebeské, zde
aloe pozemská jest, ale k nábožnosti

utí, vzhůru povznáší. Nuže! Nic jiného není úče

takovým eným a svatým chrámemBožímbyla.Kdo moudrý chtělby, aby raději byla obrazem
vjist óm sice smyslu krásného, ale dolůtábnou
cího domu, jenž odleakem jest pyšného odpora
proti Bohu, odleskem rozkoše od Bobaodtrhujícíř

Velectěnésbromáždění! Devatenácte set let
bí efrkev na národy ovropeké. Vím, že po těch

evatenáctsetletbouřečasualidskýchvášnídotklysei jí.Nesapirám,šeaži nasamýchná

|
čelnícíchjejí uvásla nějakéskvrnaslabostí lidských.

Ale suďte spravedlivě o celku. Tážu " proč asEvropa předčila vzdělaností všecky dílyovéta,
proč asi pevné drží ona prapor osvéty jako vůd
kyně vrukou svých? — Proto, že byla křestaa
skou, katolickou. Prcč na př. římsko-fecká vzdě
Janost pohanské, Da př. nynější čísská daleko
zůstala za erropskou? Protože Evropa byla ka
toliekou. Ptejte se, kdo z divokých aneb aspoň
nevzdělaných národů evropských učínil národy
kulturní? Církev katolická! Jako soadcové Boba

Heahou zavásaní, kteří chtí překonati vášeň zlou
náklonnost dobrou — zk-umejte dějiny a odpoví

vám na př. protestant Afállor: Bes papežů byla by
Evropa zemí divochů.

Hledáte-li učence, flosofy, filology, matema
tiky, astronomy — hledejte je v církví katolické a
naleznete je. Hledejtehrdiny otnosti na jevišti
světovém — hledejte je-v úkrytu celly klášterní
a nebo v chaloupceodiehlé— nalešneteje v církvi
katolické.

V každém století, i když semě se chvěla
rykem válečným, když pastly mravy a surovost
řádila — vždy a vždynajdete v církvi katolické
brdiny lásky, pokory, čistoty, tichosti. Z temných
mračen, jež odchýlením se od sákonů katolického
náboženství stahovaly se nad národy, září přece
v každém století hvězdy světců našich — hvězdy
velikánů v otnosti. ©

A proč všecky zjevy Fímsko-pobanské vadě
lanosti ku př. ochromena mravnost pochybovačstvím
o životě věčném, rospoutána pošivavost, jakošto

Jediní ci] života, poskvrační manželství, rozkladspolečnosti.
A proč vidíme zjevy dnes v životě ná

rodů? Proto že jsme smíšeninou křesťanství s po
hanstvím jménem liberalismu. Kde v rodiné,
v obcí, v převládá dnes pohanství — tam to
jistě znáti jest na úpadku mravů, pořádku, spoko
Jenosti ano v celku až i blahobytu. Liberalismne
se neosvědčil, Dež jsko reakce, návrat ku pohan
ství, které co do mravného vlivu na národy nikdy
nikdy s katolickým křesťanstvím měřiti se nemůže.

A proto voláme: Pryč s poloričatostí, pryč
s tou amíšenínou z našich škol, pryč s tím po
hanstvím, pryč s reakcí. Pokrokem bylo, jest a
bude čisté křesťenstrí— a to jediné pro
nikej školu naši. Tento pramen dokonalé vzděla
nosti plyň hojně a neskráceně ze stadnice školy naší.

(Dokončení)
Nejdustojnější Vrchní Fasiýř náš a uspoko

Jením mohl poblížetí na zdárný kus své poctivé
a obětavé práce, neboť u prostřed svého věrného
katolického lidu slavil triumfy.

Jednatel politickéhodružstva, pan dr. Šule
přečetl pak resoluci o otázce školské, která achvá
lena jednohlasně za bouřlivého potlesku.

1. Skola budiš pramenem dokonalé vzdělanosti
a proto veškero vyučování badíš proniknutoBobem,
jakožto nestvořenou pravdou, nejd ejším dobrem,
nejvznešenější krásou.

2. Poněvadž jen křesťanství určitý pojem oBohu

a pevné přesvědčení o něm nejbezpečněji poskytaje,budiž škole nejen náboženskou vůbec, nýbrš pro
stany rozhodně křesťanek ©

8. Poněvadž jen jedno křesťanské v církvi učení

poněvadě dle našeho přesvědčení jen katolické nábo

Ženství jest povodním učením křesťanským a poněvadájen katolické křesťanství pravdu čistě vá, k dobra
nejbezpečněji vede a krásu nejušlechtileji vzdělává —
adáme pro katolíky škola katolickou čili konfesionální.

4. Popěvadě přirozeným zákonem rodiče majíprávo i povinnost děti vychovávati, považujeme školu
za zastupitelka rodičů a tudiš jest nám škola bezna
boženské nebo beskonfesionální proti práru a svědozí
rodičů katolickým.

vosvých občanůprávo katolických
6. Poněvadě pak stát má

chrániti,jest úkolemprávo s
rodičů chrániti a tudiš jejich církvi takový vliv naškolu — sastupitelku rodičů — přáti,aby děti v řádné

katolfky pro čas i věčnost vychovávány býti mohly.« ©. Poněvaděpak dle našeho náboženství istátní
moc sřízením Božím jest a dět! táž užitečnými členy
státu býti mají, nechť i stát užije školy, zastupitel

v odpora próti nábošsnstrí katolickému.
7. Poněvadš pak nejlepší katolící jsou téš nej

lepšími občany, nevyhledávaj stát zbytečné nádvlnad církví ani ve škole, ale obě moci, církevní i státn
ravajte škotu k cílům avým na základě sákonů Bo

dich v srdečné evornosti vedle sebe.
8. Jalikos národ besboán

kotolické náboženství nejpevnějším základem mravno
sti jest, jelikož ono svědomitou oddanost k síkonné
ma panovníkovi sa povinnost ukládá, jelikož katoli
cké náboženství obětavnou lásku k vlasti větěpoje a

sobectví, prázdné charaktery nejbazpečněji vychovává,
nzjédřajeme své přesvědčení, že školakatolická jest

nebpěí školou vlasteneckou.oluce byla jedoohlasně přijata a řečník
od vděčných uchačů štědrým a bojbý potle
skem vyvolán. ,

Osmou řeč slavnostní
promluvil dp. IRud. Heraký za všeobecného
napjetí za častého souhlasu, potlesku a veselosti.

Na to přijata byla následující resoluce.
Jsonce přesvědčení, še sociální otáska dé 6o

rosleštiti jen na základě křesťanství,jakoži přesvěd
čení jsouce, že žádná dobře spořádaná apolečnost bex

autority, rodiny, eoukroméhomajetku. jednotlivýchtříd a stavů duchovně i hmotně kublahu lida pra
cujícího, a bes pravé a účinné lásky k vlasti neob
stojí: jako křesťané a upřímní synové českého

v nemravnosti hyne a

-—

národa prohlašajeme, še chosme tyto pápadykřesíkaského boolalisma: slovem i skutkem i £i svým
vědycky osvědčovati a hájiti.

Pak čteny pozdravy a y došlé.

Vadp.opat B k 1 přítomné,a60ne ajezda slyšeli a k čemu vybízea bylí,
v prarí prováděli.

Kukoncipředsedabrabě Karel KeviaNestie
pravil, že dobyli jame vítězství pod křížem.
to děkujeme. PánuBohu, jenž nám šebnal, dálo
Jebo Biskupské Milosti (Slávamu!) goze
rálnímuvikáři monsignorovídr. Frýdkoví a je
dnateli družstva vdp. dr. Šulcoví a
všem, kdož jakýmkoliv spůsobem o zdar sjesdu
se přičinii. Řečafk al pak našich otců
ovětského a duchovního „Jeho Veličenstva císaře
akrále FrantiškaJosefa a JehoSvatosti papeže

U DTAmy seó vy o a
volávalokráli a císaří nadšené sláva| W

Sbor a celé shromážděníspěl pak bymaa
pepelako císařskou a národní, „Kde domov můj.“u poctě četně přítomných Moravanů zapělo shro
máždění na vyzvání p. předsedy píseň Moraro,
Moravičko milá.

HraběNostio prosil nato J. B.Milost,
aby udělil veškerému shromáždění své bísko
ské “požehnání. Veškeří přítomní poklek
když nejd. pau biskup požehnání uděloval.

Posléze poděkoval ještě vys. dp. generální
vikář jménem družstva a přípravného výboru Jeho

PRSA Milosti a všem, kdož ze o zdar ujesda
Poslednía závěrečnáslavnostní schůze trvale

od 9. hodin ráno do 2. bod. odp.. tedy plných pět

p

hodin, s protožečetní posluchači, jenom aby se
dostavili do divadla sa jícího obrovského ná

| valu obecenstva, meškali v divadlejiž od 8. bod.,
dlužno se obdivovati jejich vytrvalosti. Jeho M.
ndp. Vrchnímo Pastýři připravili účastníci katal.
ajesdu při odjezdu před divadlem srdočné ovace.

Slavnostní banket.
Vúterý po 3. hod. odpol. konalse velké

dvoraně Adalbertina slavnostní banket. Více neš
200 účastníků sedělo ve třech řadách. V průčelí
sálu umístění byli hodnostáři. U čelného stolu
saujali přednímísta nejdp. biskup Edvard Jaa
Nepomak Brynych a předsedaajezda hrabě
Karel Ervín Nostits, po jejich praviciúřa
dující náměstek purkmistra král. věnného města
Hradce Kr. . Waldek vsdp.probošt vylo
bradský dr. Lenz,kanovaík Buriaa s Praby a
řeďitel konsistorní kanceláře monsigaore Hampl

po levéstraně Aivaký opat Bursík, o k. místodržitelský rada Solta, hr. VojtěchSehč a

porn zástupcediecése budějevické (mag.dr. Jirák), litoměřické dr. Kordáč,
pražské (kanovník dr. Krásl) bračnské (ka
novník dr. Pospíšil) vys. dp. generální
dr. Frýdek, br. Cbotek vys. dp. kanovníci, dálo
byli mezí dachovenstrem starostové měst a obcí
a různých korporací, vymikející průmyslníci atd.

o drahém chodu zahájil řada přípitků —
el více móně skráceně podáráme — předseda
katolického ajezdu královéhradeckého, vysokorodý

hraběKarel Ervín Nostits. Pravů,že jsme
dobyli vítězství a účastníky katolického ajezdu
že povašuje za voj vítězný. Jakmilé se vojsko po
vítězství vrátí do tábora, vspomene si na nejvyá
šího velitele a pána avého, vzpomene si za žeme
pána. My jsme nejen Češi ale též katolíci a proto
připil řečník nejvyšší naší hlavě světské a ducho
vní: „Na důkaz naší věrností a oddanosti Jeho
Veličenstvu císaři a králi Františku Josefoví a
Jeho Svatosti Lva XII. dvojnásobné slárval
(Hudba hrala taš a shromáždění provolárali nad
Šeněalárval)

Jeho Biskupská Milostproneslzdra
vici předsedovi katolického ajezdaa celému před

Bedniotru, které si o zdar ajesduzískalo velikéy.
Náměstek starosty pan Waldek aa to

pravil: Vysoce ctěné shromáždění! Kdo nám pů
sobí radost, sasluhuje našeho 'usnání nebo našich
díká.(o se dělosa minulýchiřídnů,spůsobilo
nám velikou radost. (Bouře nadšeného potlesku a
volání: sláva panu náměstkovi! Sláva městu Krá
lové Hradci I) Slavné Politické družstvo tiskovépostaraloseovystaveníaposvěceníAdalbertina
jakožiuspořádáníkatolickéhosjesduv měs'čnašem.
Proto jmenem asdejiho města (Nadšené hromevé
volání: Sláva městu) vyj W mdo slavnému
Politickému| družstvu Hi u solášíní usnání i
vroucí díky (Výborně ! Bouře potlesku/ — a prosím

n hr tomu slavnému Družetvu k dalšímu jehodobrému bení připili se mnou hřímavé: Na
zdar! — Přípítektento elektrisoval celé sbromá
ždění a nadšení, kleré zaburácelo sálem, těžko
vylčiti.

Vdp. í vikář a předseda Politického

družetraTh. dr. Alels Frýdek proneslp
města

k asi + tato slova: Velovzácné
elovášený námi pam náměstek starosty byl

Jak jste ráčili alyšeti —
a zdar! Jménem družstva,

tak laskav, že
Pohitickému družstva

skládám panu ná
cí dík — a jelikoš

Jehož předsedou mám čest býti,

městkoviWaldekoviP) ro0nní ajesd < il města
podobnou

řekl, ženáš katolický
radost, atibuji jménem Družetva,



Púsa, myslím, že 1 Pán oslaví je. Na zdar! Sláva!
(Freaetický soublas a volání sláva a Na zdarl)

Nejdůstojnější pos blakmp připilnato svému duchovenstvui tomu dobrému katoli
čkému lidu a pokračoval pak: „který 8 námi se
radoval a jásal. Dny právě minulé byly dnové

Proto zvedám pohár: Sláva a dík mému
milovanému dobrému dochovenstvu a dobrémo
katolickému lidu, který nás neopustil“. (Burácející
volání Sláva! At žijí Brynychorci! Hudba brála taš).

Jeho Oavícenosť pan hr. V. Sehbšmbora
přípil antoritě a oblíbenému u lidu pamaa místo
držitelskému radovi Šoltovi.

Jednatel Politického družstva p. dr.Šule
ae to pravil: .

Velecténé a velevrážené shromáždění!

Slavnosti, které dokonáráme, mobou nás ná
plniti radostí a obloubou. Dostavěli jeme diecesní
spolkový dům „Adalbertinum“ a byli jsme přítomní

Jeho poověoení ; mimo to konali jsme djecesní ejesdtol Oboje nás zajisté maplňuje radostí a
chloubou, a to pro pohnutky, pro které jsme tyto
slavnosti komali, pro způsob jak jsme je provedli
4 pro ovoce, které od nich očukáváme.

Adalbertinum jsme postavili proto, aby bylo
střediskem života katolického v diecési, abychom
Jím oslavili devitistoletou památku amrti sv. Voj
těcha, a abychom jím uctili nynějšíhonejdůstoj

vějšíhopena biskupa. A pracovati ku rozšíření aupevnění víry katolické, oslavovati památku sva
tých předků svých a ctíti Bohem ustanovenou
vrchnost duchovní jest zajisté pobnůtka šlechetná.
Diecésní ajezd jsme konali proto, abychom ukázali
veřejně,šejsmekatolíci,ženámjestnaševíra
drahá, a abych-m i jiných k projevu podobnému

vzbadili. Sjezdem tím měl býti veřejně octěs
Kristus, (m naším jest, ut jn omoibus honori

i

byl Kristas.ZŽáskměčebýti pohadikymedtutoyl Kristas. m tuto
vznošenější ? 7

Poblédočme na způsob, jak jsme dílo své

Xhříva Adalbertinum stojí, a každý, kdo je prone, zajisté dozná, že jest vystavěno ve všech
částech svých účelně. Jest ovšem pravda, že bylo
vystavěno s dluhy, avšak pevně doufám, že dá Bůhžebudejednoustátičistébezdluhu.—Acomi
jest řiel o epůsobu, jak jeme vykonali diecésní
sjesd? Pohlédneme-li jen na provolání na sjesd,
vidíme, že v něm jsou zastoupeny všecky třídy
sašeho milébo národa, od prostébo řemeslníka až
do nejvznešenějších perel naší šlechty české; a
jak bylo na provolání tak bylo při ochůzích, i zde
byly zastoupeny všechny třídy našeho národa od
prostého dělníka a dělnice až do nejvzoešenějších
sástapců naší šlechty; My jsme sjezdem tím do
kázali, že právě náboženství katolické jest u to,
seřaditi všecky lidi bez rozdílu stavu v jeden
mocný šik pod praporem Kristovým. A což mám
říci o našich vrácných řečnících? Jako v Adalber
tinu tvoří rozličné části jeden ladný celek, tak i
řečí naše tvoří jeden ladný celek, který svou mocí,
svou krásou a svým ohněm musí působíti na
každého.

Kristas Pán řekl židům, kteří so boršíli, že
ma zástup pěl „Hosanna“: „Nebudete-li to mlu
viti, kamení mluviti bude“ a já pravím: Kdyb
při tečech naších slavných řečníků didé nebyli cí
tili, kamení cítiti musilo. Avšak jaké puk přinese
dilo naše ovoce? Vysocedůstojný pan předseda
družstva řekl, že se přičiníme, abychom takovou
radost jako byla těchto doů, připravili městu
Hradci Králové opět brsy; já pak jako jedoatel

pravm, že podobnou ale menší připravíme Hradciastěji. Dům tento, zejména tento tál jest v prvé
řadě vystavěn proto, aby 8e v něm konaly schůze
a při nich přednášky, kterými by se vědomí ka
tolické šířilo a utvrmovalo. Když jeme mi tedy sa
tím účalem vystavěli sá!, musíme schůze a před
nášky konati, jinak bychom hřivnu, které jeme
těžce dodělali, zakopali; hmotně domem tímto tě
žiti nebudem, ale mravně těžiti iosíme. Mimoto,
aš (po 60 po 100 letech i posději půjde poutník

kolem ky ha dům ten mu bude zvěstovatiy si v Hradci biskop, který bopil
ducha svého čašu, a proto shromášdil kolemsebe
družstvo, aby takto epojenými silami pracovali o
pravém blahu svěřeného lidu a konali platné alužby
církvi a vlasti. Jsou sde v Hradci již pomníky
dvou biskupů: Boromeum a Rodolfinam; k nim senynidružíAdalbertinum,akterýsnichjestnej

nechť soudí každý sám. — A jaké ovoce
náš ajead? Určitě toho ale

Ovoce nezůstane; zajisté že přispěje k
teké rozšířilo a upevnilo. Ná
katolický tělem. Katolický

; akterý národ
končin světa rozšířený,
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svých

toboto domu od jeho základů až do konce.
Když se kopaly základy, přišli na mno

býchmístech na vodu ana bahno. My jemetuto
vodu a toto bahno vysušili; na jednem místě jsme
přišlinatroskystaré, mohutnétrosky, mezikte
rými troskami bylo také bahno; to nám ale ne
kkodilo; proto jeme se s ním nedřeli, neodráželi
jsme je, nýbrž pevně jsme je překlenali a stavěli
dále. Vespolečnosti lidské jsou také v rozličných
oborech bahna, která duchu katolickému velice
škodí. Zacházejme = těmito babny podobně; kde
jest potfebí „vysušme je, a kde nám neškodí, ne
dřeme se s ními ale hleďme je překlenout a sta
věti dále. Heslem naším tedy budiž: Vyvušit,
nebo překlenout a stavět dále, jen nezůstaůme
nikdy státi. Tak přispějeme k tomu, že bude náš

národčeský, který jest katolický tělem, také katolický duchem. A poněvadš nám k práci naší ve

nící našeho ejezdu, pronášeje sdravici volám:
„Ať žijí všichni dobrodinei Adalbertina, ať žijí
naši slavní řečníci!“

Dp. redaktor Kopal pronesl přípitek
katolickému tisku, který se nedá aby
konal svou povinnost.

Vdp.Tom. Střebský toastovalpak: Nej
starší katolický žurnalista P. Kopal at šije! (Bouf
livý soublas). .

Brzy na to opouštěl ndp. biskup sál. Voláno
Mu hlučné sláva, hudba hrála tuša ovace nebraly
konce. Hraběti V. Schěnbornovi, Chotkovi a ze
jména pak K. E. Nosticovi rovněž připraveny
při banketu hlučné ovace. Tento se loučilpři od.
chodu slovy: Na shledanou (při katolickém

non u) v Praze! Bouřlivýsouhlas a volání: NaJedanou|
Účastníci banketu trvalí pak dále v přátel

ském roshovoru.
Velká část duchovních účastnila se pak du

chovních exercicií v kněžském semináři,které
skončeny v pátek.

Katolický sjezd v Králové Hradci zůstane
všem účastníkém nezapomenutelným.

Politický přehled.
Konce vláducho smiřování. Němečtí

poslanci zpupně odmítli súčastniti se nových vy
rovnávacích konferencí, které ve čtvrtek počít
měly ve Vídni. Schůnererovi podrobili se nejen
vůdci německoliberální strany Schlesinger, Lippert,
Russ, Funke, ale jemu podrobili se též zástupci
ústeváckého velkostatku hrabě Oswald Thun a
dr. Bůrenreither. Každý štěstí svého strůjce a nás
blava Němců boloti nemusí. — Pro hraběte Ba
deniho nastává teď otázka, co teď. Vládní vět
šinu, v níž by zastoupen byl německý liberální
velkoststek a po případě též liberální frakce mo
ravských Němců pod komandem Chlumeckého a
Prombera, ted nesežene. Musí se tedy přiklonit
více k majoritě. Aby šak slovanská a konserva
tivní většina rakouských národů mohla vykonati
positivní práci, musí udržeti Némce v parlamen
tárních mezích. Zájem a autorita státu žádají, aby
vlastizrádné řádění Schběnererovců nebylo více
trpěno. Tu nezbude, než-li, aby vláda ukázala
naším Prušákům svou moc a třebai pěst. Výstupy,
které se udály v Chebu, v Aši, v Mostě atd. a
které Němci chystají v Lipska, nesmí se trpěti.

President republiky francenuzské
v Petrohradě. Náčelník republikánské Francie,
Faure, prostý to občan, majitel košelušen a velko
obchodník kůžemi, zavítal v pondělí dle programu do
Petrohradu. Ruský cár Mikuláš II. jel mu sesyým
loďstvem af k pevnosti Kronštadtské vstříc a ve svém
hlavním městě přijal náčelníka Francie, občana to ve
fraka a cylindru, jako sobě rovného souveraina se
všemi císařům příslušnými poslanci. Před 25 lety by
podobná návštěva v Petrohradé a v Rusku, hlavního
to ochrance monarchické legitimity. nebyla bývala
možna. Poměry však se tou měrou zmínily, že dnes
samodršec absolutisticky ovládaného Ruska jest nej
větším přítelem a spojencem republikánské Francie.
Přípitky, které při první slavnostní hostině vyměnily
car a president, ukazají, že spojenství a přátelství
mesi Raskem a Francií stalo se ještě vřelejší. I tato
návštěva jest novým suamením, že evropský mír jest
ještě více utvrzen. Rusko, dohodnuvšesa úplně s Ra
kouskem o východní otésce, vzdalo se k vůli udržení
světového míru svých výbojných plánů v Tarecku,
avšak to snamená, že Rusko nechce ani válce mesi
Francií a Némeckém. Francouzští šovinisté musí mír
niti i ma dále snaby své po dobýti Elsaska a Lotryn
ska, avšak musí si potichu přece jen doznati, že nová
obrovazá válka zničila by snad více životů lidských
a majetku, neš-li sač Elsasko a Lotarynky stojí. I
špatný mír bývá lepší, neš-li ta nejborší válka.

Drobné zprávy.
„Diblík“ v HMoporovědivadle 8

olavnostním představením na počest katolických bostí
může býti tovaryšeká jednota úpliaě spokojena. | Mo
ralní 1 bmotný úspěch byl nad očekávání skvělý,
ačkoliv dobročianý účel mohl zvláště zámožné kruhy
bojnější měrou do divadla sbromážditi. Host slečna
Libuše Toažilora s Prahy podala výborný, do podrob
nosti prostadovaný výkon, jenž opravňuje mladou
umělkyni k nejlepším nadějím. Slečna Toužilova byla
bouřlivě aklamována a obdařena 2 skvostnýma kyti
cema. K umějeckému výkonu al. Toužilové dražily 00
důstojným bem úloby ostatních ochotníků. Ob
zvláště líbija se hra pí. Dvořákové, (Vostřebslka) a
sl. Polákové (Madlenka). Přirozeně a realisticky po
dána byla povaba otce Bartáka (p. Polák st.) a dvoj
čete Pavla (p. Jakubský.) Rovněš výkony al. Svobo
dové, al. Laštincové a sl. Kulbánkové došly usnání.
Pp. Lejsek, Sraták, Černý, Audrlický, Veselovskýa
Zámrský zhostili se čestně svých rolí. Souhbra byla
pečlivým studiem bezvadná a zvláště působivým byl
kompsrs ve 2. jednání před hospodou. Že bráno bylo
celkem dobře, dosvědčuje nejlépe napjatá pozornost
obecenstva, jež vytrvalo po celé 3 bodiny na svých
sedadlech. Neviděli jsme tovaryšské jednoty po 4 leta
Ba rozsáhlém jevišti Klicperova divadla, ale „Diblík“
nás přesvědčil, že ochotníci tovaryšské jednoty mají
dobrou škola na svém domácím dívadélku. Zdař Bůh!

Valná hromada sdružených katel.
t. Katolický ajesd shromáždil v neděli dne

. £. a. do HradceHradceKrálovétéměř60jednot
s 950 členy a 16 prapory. Dopoledne věnováno vážné
práci a významným úradám ve prospěch pevnější or
Genisace. Bez „cikánských kejklí“ shromáždili se mu
žové práce po mší sv. v prostorné dvoraně „Adal
bertina,“ kdež uvítal přítomné diecéšní předseda vdp.
dr. V. Ratb, načež podal jednatel dieces. sdružení,
dp. Frant. Reyl jednstelskou a účetní zprávu. Po
aprávách funkcionářů a po nových volbách, jimiž do
savádní výbor byl v úřadě ponechán, zahájena byla
nad obyčej šivá dobata o spolkové organisaci. Z osmí
řečníků náleželo 7 pracující třídě, takže byl patrný
rosdíl mesi touto schůzí a mezi přednáškami v „So
kolovně, kde nemluvil lid, nýbrž několik studovaných
pánů. Nejprv promlovilpan Hejtfleiů s Úpice „9
drobné práci v katol. jednotách.“ Ne to p. Langr
s Náchod „0 významu tisku“ a p. Kovář z Hronova
„0 četbě“. P. Doležal s Litomyšle toužil odpo
moci nedostatku řečníků. Jasnými vývody a mobutným
blasem povsbazoval p Jenšovoký z Hradce Král.
sbromážděné k odstranění růsných překážek a vaá
účinnějšího postapa spolkového. Po poučném výkladu
dp. Reyla „O politice křest, soctalní“ proslovil
padšenou řeč p. Myslivec s Prahy, jenš sbromá
šdění přímo elektrisoval. Řada řečníků ukončil paa
Špáta s Hropnova,jenž zastal se českého kněžstva
před útoky nepřátelskými. Tim rosprava ukončena
a po některých volných nárrsích uzavřens valná
sobůze bouřlivým nadšeným provoláním „slávy“ ndp.
biskupu Ed. Brynychovi. Schůze odbývánabyla
bez cikánských maškar a bes kočojících řečníků, ale
bude míti, Bůh dá, voliký význam pro myšlenku kře
sťazsko sociální. Podán byl patrný důkaz vystoupením
lidových řečníků, še myšleska naše není jenom pou
bým přáním několika klerikálních kněží, nýbrž ma
jetkem širokých lidových stran. Hradec viděl v ne
dělí tolik „stadených“, še s tobo může býti pomalu
všem „teplým“ horko, Sejdemese za rok opět|
ZdařBůh|

Nevě utvořená komise prostudování
divelních pohrem a možného jich uvarování zahájila
tyto dny svou činnost v Josefová, odkudě se odebrala
do Jaroměře, Č. Skalice atd. Komise, v které se na
lésejí referent o vodních záležitostech při c. k. místo
dršitelství v Praze (c. k. okresní hejtman Filip), sta
vební rada Rytíř, dále lesní rada, vrchní inmapektor
zemědělství, odborník pro lování bystřic, delegáti
ministerstev vnitra, orby a jiných příslušných odborů
stadují škody způsobené průtrží mračen a povodněmi
spůsobené, aby se mohlo ve velkém slohu posoudit,
oo se stalo a 00 se má dít za příčinou odpomoci.
Zmínéná komise má do 4. srpna shlédnoati poříčí
Upy, Labe, Pojizeří, Ploučnice a některých jejich při

toků. Jest věru již na čase, aby ace českých vod
provedla se ve velkém slohu, a aby stíšenému vby
vatelstvu dostalo se přiměřené pomoci.

Spolek mládeonců pre Jesefov a
okolí pořádá v neděli 29. srpua 1897 ve prospěch
povodní postižených v zahradním hostiaci p. Antonie
Paolové vwJaroméři velký Koncert spojený se žapo
verií a cukrárnou za laskavého účinkování hadby c.
a k. pěšího pluku svobodného páda z Bouvardů čís.
74., osobním řízením kapelníka pana Viléma Pocb
manoa. Pořad: 1. Lebar: „Ku předu !“ Pochod. 2.
Auber: Onrertara ku zpěvohře: „Koranní démanty“.
3. Pochmann: „Můj miláček“. Valčík. 4. Zaje: Fan
tasie se zpěvohry: „Mikuláš Šebič Zrioskij“. 5. Sme
tana: Úryvky se zpěvohry „Prodaná nevěsta“. 8. Roz
kobný: Ouvertara k spěvohře: „Sratojanské proady“.
7. Dr. Dvořák: Slovanský tanea č. 3. 8. Šebor:
Velký pochod z operety: „Drahomíra“. 9. Zeller:
Bsěs z operetty: „Nadděloí“. 10. Komzák: „Rej
Sadiček“, Kvapík. Začátek o půl 4. bod. odpoledne,
Vstupné: osoba 80 kr., rodina 60 kr. Dárky pro
cokrárna přijímá ze "vzácné ochoty pí. Ter. Zelená,
fotografický závod v Josefové. Za nepřísnivého po
časí odbývá se koncert o 7. hod. večer v sále ho
tela „U slunce“ v Josafově. :
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katolickéhoajezduspáti. Deoklký“ orgán dědi
kidy: s joldý z lobkovšrnosti
čele katolického sjezdu královéhra ho oláli šlech
tici bes jmění. Nato jim odpovídáme,Že nám jepo

, etiyoat Nosticů, Boblnborné a Chotků milejší, ei
| pánovédr. Herold a Teklý, kteří pouněných téchách půjčovali rolníkům ma 199, neš různí jiaí

svobodomyslníci, kteří d psáti obdirabodné
palmární a expeasní, neš poctivost výtečníků:

kteří dovedou seela pohodlně žít ze svých 10.000
gidekar a mnozi jiní s tak zvaných „svobodomyul

ých velikánů“, kteří se dovedou kragit na účet ná
oroda. Ochožnými podaračí klerikálů byli prý dále lidé
odváslíneb zisku od michčekající apek lidé, kteří

pestré své minulosti momají co stratiti Kdyby
„L. uredly jmena,mohlibychomjit na infamní
tch terzaní odporěděti. Takto můžeme je jen vše

obecně odmítnouti a můžeme „Národ. Listům“
že, co přičítají katolíkům, lepším právem mobli při
čjsti vlastní straně. Všdyť | různé odstíny mladoče
ských listů konstatovaly, še nikde není tolik hlupáků,
dpibavců, přeběhlíků a Bdí bezkařakterních jako v
jejich vlastní straně. Přejí-li ai „N. L.“ jména, po
sloužíme jimi milerádi. A takové lidi prohlašovaly
„N. L. sa vzory vlastenců| Na ajesdu klerikálním
našli prý příležitost vymluviti se dosyta lidé besvý

"snamní, nally společenské 1církevní. Nu, jak ti „ve
likáni“ „Národních Listů“ zatáhlinárod s bláta do
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bách volály „Nár. Listy“ ty klerikální „aulifčky“ pto
všeckysvaté opomoc aše daševní velikánse těm
klerikálům upesl s duší i tělem. Adalbertinam prý je
nazváno dle Němce. Ne! Tak se nazýval Čech, sv.
Vojtěch, který proto srovna nepřestal býti tak
jako jím nepřestal býti J alius Grégr pro své latin
ské, Edvard Grégr prosvé anglosaské, E manueol
Eogel pre své židovské,Friedrich Pacák pro své
německéa Garryk Masaryk pro své anglické jmé
no. „N. L.“ neostýchají se opakovati drsou leá, še
-Ačalbertinem je vystaveno sa krvavý peníz vdov a
sirotků učitelských a na doklad toho citají prohlášení
kanovuíka Hampla. Takové prohlášení existuje pouze
va fantasií „Nár. Listů“. Kanovník Hampl nikdy a
nikde žádného podobného prohlášení nevydal a my
problašujeme písstele „N. Listů“, který něco podob
nébopíšo za milzerného darobáka. Současně
ho vyrýváme aby nás žaloval a mastoupil pro svá
tvrzení důkaz pravdy. Pám ten může býti ujištěn,.
Že se mu us08du dostane odpovědi, až se mu v
očích zajiskří! Útoky na odp. biskupa Brynycha
vyvraceti nebudeme. Jsoa příliš ošuntělé. Aco se týče
vys. dp. kanovníka Frýdka, netřeba toboto v „N.
L.“ poučovati. „N. L.“ rozumí ostatně uctírání sva

vhod a jejich kanonisaci jako koza petrželi. KdybyPN. L.“ vůbec nebyly ve věcech církevních takovými
ignoranty, musely by věděti, še maosí světci byli v
jednotlivých diocósích třeba staletí dříve jako světci
nctíráni, než-li v Římě za svaté prohlášení byli. Ta
ké monsignoraJiráka netřeba brániti; jest daleko
povýšen nad útoky „Národních Lietá“. „Pan Pater
Domabyl“ zdá se býti N. Listům mladičkýma
ještě nezkušenýmpásem, což prý mu nevadí nikterak,
aby na ajezdu své rozamy mevykládal. Na to odpoví
dáme: kdyby „N. L.“ daly na jedna vábu 200 kilo
předsedy výkonného výboru mladočeských poslanců
dr. Václava Škardy, a daly všeckata kila pánů Čer
noborského, Hororky, Kudraky atd. atd., tedy by
přece nevyvášila rosum vysoce vzdělaného p. dr. Do
mabyla, protože Liebig nevynalezl ještě extrakt, tla
čiti z tačných tél poslaneckých přátel „Nár. Listů“
rozum. Kdyby oplývaly tímto, jinsk by dnes věc čo
ského národa stála.

| Zavedení bramborů či zeměat na
Kralohradecku. R. 1765. byl pro rolníky

lice poškodily hradecký kraj. Lidu hrozila bída a

Tu taky ponejprv — nikdá nevídané — na po

jich nazývají „Erděpfel“ Pozůstalý to užitek
vojny jen když sotva kde předešlé, jen toliko při
plotě a pro prasata se sázeli, lidé pak jich jísti
stydíce se báli, že svinský dobytek žirnější a hla
dovatější po nich jest, věsk skrze ten pokrm vsíle
neprospívá. Od vojska rozličného, zvlášť od fran
couzského národu, dychtivě takové jablka nale
zené jísti když vidí. Čechové všech mravů i ne
mravů jiných národů se uchytající zapomena ob
živu svých předkův, zanedbaje řepy, zelí, hrách,
čočku, boby, prosa atd. siloé potravy toho tak
lebkého a prázdného pokrmu se uchopili, jímž
toliko jedině více se rozžírají a když již nyní
skutečně — běda! — více neš třech krajův, i
nejlepší půdu českou samou tou lebkou bylinou
aasizují, tolik tisíc korců obilí a podstatné po
travy zem českou zbavujíce, nedostatek vyšívení
rosmahají. Novou bídu — však když něco novýho,
dobrovolně na sebe uvalujíce. — Pen kronikář
petrně netušil, že 100 let později Berbora Retti
gová a Hanna Dumková dovedou o růsných pří
pravách bramborů napseti 3250 receptů, a že
brembory se zelím a zelís brambory bude témář
jedinou a hlavní potravou obrovské většinj če
skéhoJidu,

Pedvednica. Dpe19.t.m.přišladokrámu

rúsy. obleku. Žádosti její bylo vyhověnd,aršák

Šk se vícenevrátila s později ae ji kalZo V pts +ina ta 9539 rokůstará s měla
Kk het rtu bredaričku, .

„Adalbertiumm“ sebral Morácký
gpalek v Ostřetíoě mezi člený 3 al. s kr., se spol

avé pokladay věnoval pak k témaž účeli 1 zl.
tedy 3 sl. 5 kr. Vsdáváme vřelé díky.

Na e k. ústavě ků vzdělání učitelů
v Bradsei Králové konati se bade zápis žáků,
kteří se ucházejí o přijetí do |. ročaíku, vě dny
14. a 15. září t. r. Kdo zapsán býti chce, nechť
vykáže se posledním vysvědčením školaím, kře
stním listem a vysvědčením lékařským, vydaným

+od lékaře úředního, to jest od lékaře, ustanove
ného úřadem buď státním neb samosprávným.
Chovaaci ve studiích ma ústavě pokračující zapi
sovani budou dne 16. a 17. září. Do vyšších roč

E ncopatrnosti žapálil. V mibalých
dnech měl státi Fr. Všetečka, rolník v Sověticích
vůz naložený slamou venku. Kolemjdoucí Josef
Koníček, dělník ze Mžan, chtěje se schovati sa
vítr, zašel k vozu a zapalovalsi dýmku,při čemž
zapálil i vůz slámy“

Zvěsti5východníchČech.
Úmrtí. V Polnésemřeldne 23. t m a 26.

pochovánbyl p. Ant. Píttner, dlosholetý bývalý
purkmistr města a okresní starosta, majitel zlatého
záslužnéhokříševe věku 85roků známýovou zá
složnoa vlasteneckou činmostí. Zomřelý je olcem opi

soratelky pí. Vlasty Pitinerové. Čestbediš jeho pa
Z Čerroných Poček. Křestaneko-katol.

vací podporající spolek „Svornost“ se sídlemv ých Pečkách konati bade v neděli 29.,
t. r. o 4 hod. odp. měsíční spolkovomschůzi vmlst

. protokolu minulé schůse; 2.sdělení spolkových
správ; 3. přednáška vidp. Filipa Konečného, slovutného

joovatele a kazatele u sv. ny Barbory v Kutné
ře: „Jakamýšlel Prantišek Palacký na skloaku

svého divota o věcech náboženských v 0;
4. Placení měsíčních příspěvků a přihlašovaní se no
vých členů. 5. volné návrhy. Téžhosté členy uve
dení mají doochůse přístapu. 

Z Litle. V osadé naši sešli se v neděli tři
anudrci od východu: Hovorka, Janda a Podlipský.
Nechceme o nich rozhodovati, který byl Kašparem,
který Melicharem a který Balcarem, tolik všek jest
jisto, že kašparovali národ všichni, jeden hloupěji
než druhý. Toť se rozumí, že duševní tito giganti
žádali též rozvoj školství asctření z něho každého
stínu klerikálního a že odmítali v resolaci všecky
útoky proti škole moderní prý i z kazatelen ve
dené. Na neštěstí pánům táboritám ti nejpokroči
lejší odchovanci školy moderní po táboritsku na
řezali. Pokrokáři a socislsté prý chtěli dokonce
rybenského Žižku na nejbližší olši pověsit, jiní
všsk jej chtěli opět v Orlici utopit a následkero
toboto nedohbodnutí bratří táboritů vyvázl náš
bodrý Žižkaživotem. O slámě a řezance, kterou
pánové Františnk Hovorka, Heřman Janda a Pro

„kop Pudlipský namlátili a pořezali, zbytečno se
šířit, poněvadž věc naplnočná řezankou čili sečkou,
přece rozumu nevydé. Páni pokrokáři pánům po
řadatelům táboru litického důkladně zatopili. Pan
František Hovorka uvažuje již také o posledních
věcech člověka a začíná myslit, co se s ním stane,
až posleneckých dietů nebude. Pan dr. ŠStemberka
zubí se již příliš otevřené na mandát, tak že pan
Hovorka div zlostí nepukne. Věrní jebo se zten

čují, jako led ve slunečním úpalu. Co pak?

Z Bobrušky. Zápis žáků do měšťanské

paní H. neznamá ženětina se žádosti, aby jí by
vydány na ukázku pro jistou zámožoou panítři

školy v Dobrušce bude dne 14. a 15. m. září od
8—12 hodiny dopoledne v ředitelné měšťanské

pisu školní zprávu, na které musí býti poznámka,
že odchod ze své školy řádně ohlásili. Do I. roč
níku přijmou se žáci, kteří navštěvovali s dosta
tečným prospěchem 5. ročník některé školy obecné
a pak žáci, kteří nejméně 10. roku věku dosáhli
a přijímací zkouškou prokáží, že mají přiměřené
vědomosti. Ku přijetí do II. nebo do III. ročaíku
jest potřebí přiměřeného věku a průkazů o dosta
tečném vzdělání vysvědčením ze školy měšťenské
nebo zkouškou přijímací. Školného platí se ročně
2 zl. 8 kr. Jazyka německému a francouzskému
vyučuje se zdarma. Nemajetným žákům půjčí se
některé pomůcky, pokud zásoba stačí. Jest velmi
důležito, sby k zápisu přišli buď páni rodiče neb
jejich zástupcové.

'Úržní zprávy:
V BiradolKrálová,čně21. span 1097.1 ki

půsniceal. 7-90až 9.30,Šlo sl. 6.15až 6.80, ječmene
bl 400 až 5:30.ove sl 2-00až 3.20,proveai 5.46.

$— aš £ó-—bramberů si. 2-—až £20.

dán bude, račiš te Itěkavěoznámit ro
dnkel „OBNOVY“

PanJosef Krejčík
eanpant* ne

Dany: BubnaO5-VY —Glad Knšštnotř. DA.
Voltřnívýzdoba 8 celé zařísení naš

ho chrámu Páně v sávvjš Valomobjednanéjébt
úplač botové a vyslovají Vám úplaou spokojesost a

(18-1 10

P.M.„Vasa,
8úctou voškeroa

-4
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| Pobařské peta
na topení hnědým uhlím

vyrábí |
továrna na stroje a slóvárna Ze'ecá

Josefa Horáka,
f v Lomalol aad Popelkou.

p mrevenčí ned jiné slatiny vynika, odporučují ce
k hojnéjnávštěvě. Řádné lékařské odetření. Po
loba uprostřed lesů nejpřihodnější voda Šel zítá
výtečná, klimatické poměry velice stálé, pobyt
levný a příjemný. Kachyň výtečná.

Pzospekty a vedkeré vysvětlení cohotaě odělí

187 Poditobatví.

000000000000000000
AKeřnánkovýkvět

čerstvýbez áťopek idobře sušený, kapuje vká
ždém mnoošstvíza ceny nejvyšší | (113)

lékárna Karla Hubáčka
© Hradci Králové.

umělecký závod řezbářskýa sochařský
vforum-u-Dobrušky.(=

Sechy PamayMorie Louedské a Nopodkrr-.
ašnéPočetímým28skladě710.VelmiMmárnád:

ony ajemnépráce. 176%:

UMFotagrade těchtojscěvdtaponící.ký|
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Upocorhajeme nejšlríl črobou veřej
nostma prorů oalošenon AAD najhověj
čich nkušenesti zařízenou

| továrnu na cíkorii
Josefa Kučery,

v Mokrovousech
pp. Sadová,

kdež se s nejlepší suroviny jen sboší mej- E
loglí jakosti vyrébí.

| Bávod tento českýa do
f poračuje se přízní obooonsÉva,

kteréž zajisté ve vlastním prospěchu dá
dobrému českému výrobku přednost
před výrobkem eisáckým, daleko ce mu
nerovnojícím.

Proto odshévéte, če české obocen
stve, sejmone pak uvědomělé rolní
etve podperovati beade teato mový ČO

ský arolnický zá:závod, Hídic60 dle
„Svůjksvému 1

Parnatujte při své potřebě na de
skou cikorii J. Kudery z Molevous.
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maadlové karlovarské, rýtečné ja
kosti, pravá dětské jakoži veškeré
droby >zavařeniny "JN
vlastní výroby nabízí PT'obecenstva

Antonín Šejnoha,
cukrářstvíavýroba bonbonůma velképodsíní

vHradei Králové, 174
ODODOOOOODOOO

Oltáře, sochy,obrazy

180 v každém aloku
správně,solidodačistěprovádí ——

uměl.závodřezbářskýasochařský|
pro práce kostelní

víSycohrově.
—m5=j= (Šalodrna1953.)E

Prorodenopůvs S00oltářů. Beliopilodporaěaní.

Množství vlastofch nákresů a fotografií
OP *>k volnémunahlédnatífranco.i

G000000GBGGOK

Obobodní skola
-v Náchodě.
. — Tato na základě ustanovenícísařskéhona

Hsení ze dne 27. června 1860 aa'or obchod.
tkola jest ústavem ícím odborného vzdě
lání ve vědách obchodních tém p. studujícím,
kteří chtí státi se administrativními úředníky
v závodech obchodních nebo průmyslových

„Že úsaradiky Bebo í se absoloventiIII. tě.oly měšťanské, jakož i

ek břjímacískouškou Poaby způsobilost,
» za řádné poslachače býti mohli Miposluchači se rovněž přijímají.

Nový školní rok počne18.září t. r. Zápis
koná se od 15. de 51. července4 od 1."de 18.
září 6 r.

Blláších správ ooholně podé 116

Ředitelství obchodníškoly v Náchodě.

Rudolfa Dvořáčka
Ňoterá lékárna ©čvaté Anny vPísku Ď

v Čechách

rogesílá na veškeré stanice franko '

we-pravou© ©

1 MMALINOTOU STAVU
z lesů jihočeského Pošumaví

AGktlovon jáhorza 9sl 60kr. |
Braztny soekromzaveáené čk, soadat d i. sásikou,

-4.

Bačte sobě adresu zepamatovati. —Za mej- (i
jemnější a pravoa jekost se ručí. SME“ Před |Š

članým, setherietherickými oleji připravovaným [i
I levněnabízeným sbožím so varuje. "S |

: Po =- 6 lu 11. .3

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

nabízí
ve své vlestní dílné na amě'é truh'éřeké ičalou

nické sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

i pérovky a Žiněnky,UB
opony a sáslony do okeu, bladké i sdrhorané dle

france. způsobu. 181
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

PCODE

Klosetů, lázní a pivních tlakostrojů.
Stevdu a skotiení hromosvodů.

Sklad. a výroba zboží kuchyň
ského ,

BR= Správkyvšeho druhu

Mně mě? s

JUNÉAiO.O.„o„.

Zelezne
mříže, okna, okenice, dvéře, vrata, ploty

We-Železné
konstrukce, vazby a mosty nejlevněji provádí

.A. Rainberga,
velkodřina zámečnická v Pardubicich.

98 ©Rozpočty a cenníky sdarma a franko.

Bč MB- Český a křesťanskýzávod"M

Hojně zásobený sklad

olněných látek
- oĎěwních

všeho drubu, vlastní výroby a solidní
-© jakosti nabízí

zacenynejlevnější
Jindřich Hon,

vyrábitel vlněného zboží ve Výškově
(Morava). 185

Vzorky sdarma a franko

CESTE

be F. Ceskýa křesťanskýZávod.S XI

pérové matrace 4 pohorky
úrjiopší, praktšeký vynáles toho draha.

Rakousko-Uhersekou £18i
první uměl. prům. závod

v Golč. Jeníkově.
Úprava tato vysnamenána diplomem obch. a
živo. komory pražské a stříb. medailí Zem.
hosp. jednoty jakož i ma 20 výstavách.
Cenníky těchte matrací, vzorek povlaku ne
tyto, jukož i na vkusné pohovky té cemé

k

ANT. DRAHOZAL,
pozlacovač v Humpolci

dovoluje si doporučiti

své vid. dachovenstvu, sl.
dům s ct. oo

ku zařizování mových i obnove
vání starých otářů, kasatole m,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení
sa ceny mírné. 9%

85" Víceropochvalných vysvědčenípo ruce. US

MS VLASY-UN
nevypadají a lupy se úplně odstraní nejosvědčenějším
prostředkemtét6 dobyDiamantinem.

Cena celé láhve 2 koruny, ', láhve 1 ker.
Obnos nutno předem saslati, též v poštovních

známkách, pohon “ 15 kr. více. Generální sastupi
telstvo mojí: Sdruženékanceláře „Fakter-Cicere“Praha II. 1852.

Fotografické Hradce a pomníků
bojiště kralovéhradeckého.

Korrespondenéní lístky s pohledy ma
Hradec.

Depisní papíry v růsných úpřavách.
Barvy pro olejové malby. |

Největšískladp suchýchi vefor-,

Lakové harry na podlahy

J.V. Dvořáček,
„obchodník

v Hradci Králové.

YALDEK č WAGNER
v Praze

o. a k. dvorní dodavatolé.
Úředně oprávněný sárod

k zařizování vodovodů
pro obce, velkostatky, továrny, lázně
atd. Nejpraktičtější zaglické a fran
cousské klosety. Sprchy, hydranty
pouliční, požární a zahradní. Vodo
měry. RouryHadice. Stříkačky. Fon
tány. Čerpadlavšeho druhu. Mon

táše proti sáruce vlastními montéry provedena po
skytoje i zabezpečení proti zamrsontí.

Cenník J a podrobné rozpočty zdarma a franko.

“ MÉjiuicin nástroje,M
automaty a hrací stroje

všeho druhu jen dobré jakosti v mírných
- cenách lze dostati u firmy

TRANTIŠEK KONEČNÝ
v Třebíči na Moravě.

Ilustrované cenniíkyzdar

maafranko.|“



Vlastnívýroba.

JAN HORÁK
soukoník

V BYOHNOVĚ n K
nabízínadobupodzimní

čistě vlněné látky
PRD“vlastní výroby. Ni

Račleš učiniti jen malou objednávku na

Vzorky na požádání sašlu fraako.

Děkuje všem svým milým veledůstojn sluvelectěným zákazníkům za vzácnou příze
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a ti

buji vždy vzornou,poctivou obstuhu. (15)

Ludvik Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradel Králové

odporučuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male Kostelů
při trvanlivé malířaké technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré maby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrasy nové. (3)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

KAOXIOOCIOXOXXX

m
Sensační W Vynález

c. k. výhradné privilegium

pro universální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jediné uosemí mých patentoraných = dobré kůže
a s vložkami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocesí nohou uchrání každého od nepříjem

ného pocení nohou, alo téš i od

bolestných oznobenin
a kuříchok

scela osvobozuje. Prospekty jakož ii návod a osobní
braní míry zdarma a franko. 51

Josef Hanzlik,
Vídeň XVII,Weis8gasaa 2.

—.—.——————————>"

X

s:

Závod založen r. 1884
Ř o

Svůjk svému!

VysnamenánnavýstavěvEřradcíKrál.r.1894
slatoumedsiliíadiplomem.

jbověj tokéhoUMĚLÉo a koseve
ZUBY škeré prácev ohoz ten spadající

přesné a solidně na sákladě dlou
boletých zkušeností, ru
če sa nejlepší obsluhu a
nilší ceny než všude

jinde. 98
Cténé přízní obecenstva
poroučí se v úctě plné

Jose? Čáslavský,
zubní teocbnik

Pražská ul. č. 77. v Hradoi Král.

d Svůj k svémní . j

Nejnižšíoeny!

j00916jupiieg

c
m

Umělecký

závod|
promalbu

na skle

L RARDL,

Odborný závod
- pro malbu oken

chrámových.
Sedmkrát

cenami vyznam.

Respočty,náčrikystá
Jakož | veškeré rad

obdorné zdarma.

- č
XXX AKočáry;

nejnovější soustavy, práce solidní,
© „ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

w Hradci Králové.
Vyznamenán na výstavách: V Jaroměři stří
brnou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní
bronzovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší

| vyznamenání čestntag diplom s právem ražení |zlaté m jlie s korunou. 78

147

o sSnalepěhomisto pi Bajjedneduá“
Výhodná koupě

OY“prokaždého.B | *
Veškeré obuv zhotovena jest z kůše vy

robené ve vlastní Bí koželužad a M

můžeme tedy sa ní máln ručiti. 199

mJenza2 kr
korespoadenční lístek a obdržíte ©zdarma a franko

nejnovější cenník rmy
A F KLAUS,

továrna na razitka a písmenka
v Liborel.

Karel Herink
v Praze, Molá Karlova ul. č. 147-1.

doporučuje za ceny tovární:
deky bedvábné,atlasové, deky m né,
deky vlněné,atlasovédelky o nové,ek

kretonovénejnovějších vzorů

KÁPY co povlakyod jednoduchéhoaž doDejjemnějšíhoprovedení; a sice: buď
vyšíváním neb kou sdobeny. 184

J. BÁRTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 191.

doporačajese P.T- kněžstra a patro- JAonátním úřadům

Aha pozlacování oltářů, NÁLPOĎKŮ
“ a veškerých potřeb kostelních.

J Mimo to přijímá a vkusně prorodě >

malby ohrámů.
Vsorkypžedložise na požádání.

Veškeré sakásky vyřizují se vkusně tr
vale a lovně.

i (13)

Bot :i b€ :

a )AIAIIIERÉ
Žádné

sesouvání
asžícenísastudnívkel

Ctěným správám obeí, pivovarů, cukro
varů, vůbec všech průmyelo:ých podniků,
jakož i pp. stavitehům a soukromatků
při sařisovénínových stadní, dále etěnýmJie
správém dolů při otavbě čechel nabízí ss
nížepsaný stavitel c. k. priv. bespečných
zdravotních cementových stadní a šachet
ku provádění těchže +0 zárskoa. | Studně
tyto předčí věecby aš posud užívané ne
jen tím, že etavba jejích jest úplně bez
pečná a lehce k provedení možná i v té
nejsypčejší půdě, ale hlavné tím, še koždé

snedištění vody, vsniklé prosekováním jg,
roslidných výkalů zdmi, úplné jest nylon.ŽE
čeno, ooš jest velikou výhodou svláště
tam, kde se studně s nedostatku místa
těsné při stokách nebo sáchcdech saklá
dati musí: Stavba studní těchto jest po
měrně s menším nákladem spojena neš u
stadní obyčejných, neč svláště upozor
Řuji. Laskavé nahídky zaslény budtož pod

adressou:

Věkoslav Navrátil
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Pivní láhve
s pateatní uzávěrkou

Jakož i ostatní skleněné a
poreellánové nádobí pro ho
stince a domácoost v ebrov

ském výběru za ceny tovární nabísí | 25
K V. Skuherský. 
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V úctě podepsaný dovoluje si ctěnémuobecenstvu v Hradei Králové a okolí, pápůmcestujícím, a
zvláště vld duchovenstvuoznámiti, že chová a sklalí a čepuje velle,

výtečnéhopiva královéhradeckéhoaplzeňského od čepu
z měšťanského pivovaru

véžvýtečnázaručenápřírodnía
všech druhů od nejlevnějších až do nejdražších nejjemnějších.

Mimo to lze obdržeti v restauračních místnostech »Adalbertina«

snídaně na vidličku, všeliké lahůdky d teplájidla p
v. každé denní době.

"O[oNOodoyuauji90F

©“: .

Č+.-.“"eRychláasolidníbeluha.

O vzácnou přízeň co nejuctivěji proší

Max Krištůfek,
hotelier v Adalbertinum v Hradci Krá ové© 6€“ ©4426

Majitel a vydavatel Pelitioké družstvo tskové v Hradci Králové. —Zodp. redaktorFrantišek Štabi. — Tiskem b:sk. tisk. v Hradgi Kralové.

+ Mírné ceny. +
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Řeč o školské otásoe.
(Dokončení)

jadě katolické o škole: Škola
jeném+dle zásad

lena i pov
jama. nejvýstřednější
kádného zákona člověkulakdaleko,še—majíczasvůjcíl
nos rozkoš — rodičům toto právo
reskodnílrém a sobcům mepohodiné povinnosti
sbavuje, a šádá, aby stát děti rodičům

po zvířátek společně vychovával. Jsou
posledsí důsledky liberalismu od Boha od
dásledky, které žádají srobodu vášní lidských —
a protoi manželstvíi rodinu—a tudíži vycho
vánídětírodičiodstranitichtějí—ači uzvířat
shledáváme, že matky ová mláďata vychovávají.
Do jaké propasti spousty s zhovadilosti přivede

člověkajeko osvětah svobodaey. jak důsledné
náboženství! Kdyžtyto konce vshozáko Thora“
lismu vidíme, tím více Ineme ku vznešenému náboženstvíaposvátnostrodinyhájíi Bohemdané
právo rodičů na vychovávání dětí.

Žijeme v době, ve kteró se jiš objevují dů
sledky jednotlivých nauk. Z důsledků je pak zře
telněji viděti pravdu nebo bled. My důsledků nauk
svých se nelekáme. A proto pravime: Rodiče mají
právo Čěti své vychovávati a svěřují děti své
škole, aby je zastupovala. A proto katoličtí rodiče
mají právo žádati od školy, aby je v duchu víry
katolické vychovávala, — Nutiti rodiče katolické,
aby dávali děti na vychování škole, která je cífte
vychovati a vzdělati jinak — jest besprávím a
násilém, spáchaným na přirozeném práva rodičů.
A jestli kde pod jménem liberalismu" toto násilí
Ba rodičích ne páše, 'není to avobodomyslnost, je
to zotročení. Jestliže někde státní liberalismus
vlekl na raviště vyznavačekatolicismu, odní
mal jim života statek, nuže liberalismus, který
zmocňuje se dětí proti přesvědčení rodičů, jest
popravčím, který koofiskuje statek nejdražší. A
jako vůbec liberalismus od Boha odpadlý všecky
pojmy o pravdě a právu ma hlavu staví, tak je to
i e větou, kterou tak často slyšíme: Jestliže by
byla škola konfesní, tu celé řada mužů i šen,
kteří so chtí věnovati stavu učitelekému, ale ne
mají přesvědčení té určité konfese, jest z něho
loučesa. Opravdu! To jest právo na hlavu posta
viti. Dám příklady: Jestliže v kostelích dosud ka
tolických smí se kázati jen katolicky,tu celá řada

testanta kazatelů jest vyloučena z práva na
fary katolické. — Anebo: Jestliže jsem nemocen
a mám právo život svůj svěřiti lékaři, který je nejen
zkušený, ale i dle zásad mého náboženství svčdo
mitý, pak celá řada těch, kteří by mne chtěli lé
čiti, jest vyloučena. — Anebo: Má-li na př. ka
tolícký otec šlechtic vsíti si do domu učitele, který
je věřícím katolíkem, pak celá řada liberálních,

tantských, židovských informátorá je vylon
. Zkrátka tedy: Bez porušení přirozeného

práva rodičů nelze rodičům "katolickým děti bráti
a strkati je do škol, ve kterých se v duchu ka
toliekém neučí. A obzvláště ne tam, kde katolíci
musí na školy platiti: Ovšem, že nemají rodiče
jen právo, nýbrž mají i povinnost dětem o vycho
vání a vzdělání se starati. Dle našeho vznešeného
nábočenstvínesí—jak to vpobanstvubyloa
Jest — otec tyranem dítěte Rodiče mají právo a
povinnost — pravímo. Mají povinnost sábonem
Boším „. Abe, neostýchám se říci —

bade to jen ke cti našehonáboženství—jerodiče maji povinsost, má dítě právo. se.
tedy: Kdopakje povolánRtomu,abyzastupoval;
rediče wkatolické výchově dětí aspolu hájil právo
„odÍtů - sto na- škola ketolioltou? | A'kdo
jest k tomu povolán, aby bájil a vymáhal právo

katolických na vychovásí katolické,
. rodiče umřeli a nebo oedbají? Bez

k tomuvůbec není.

dárných, sněmoven. A odtad to plyne, že

pravdu liberální může robiti zákony zákonůmím odporující a páchati násilí na svědomí kře
stanů, obzvláště katolíků. Odtud to pochází, že
stát, čím více je liberálním, tím více vypuzuje
Boba a Krista ze školy. Jestliže to vótšina sně
movny odhlasuje, stane se právem zásada, že ro

kých. ičtí mají děti své dáti do škol atheistio
Připouštím,še všeckystáty, co setýkáškol

ství, samy všech důsledků bezbožeckého liberalis
86 jí. A proto robí zákony, dle kterých
př. děteca se ještě o náboženství mluviti může
té míry, do které stát dovolí. Za to ale ve

školách jiaých jest volno blásati i atheiemus.
1 Ovž divy, še osviceví, uvědomělí ka' ret cevěty

Právo nase na vychování dělí šlape se nohama.
Našemusvědomíděje se násilí. Pod jménem libe
rálů stáváte se t katolíků. A proto žádámo,

náboženstvímveskrsproniknulou.
Atak —tuším — musili by učiniti libo

ráloí zákonodárci, kdyby byli opravdu svobodo
myslnými. Bobužel! Liberalismus svobodomyslností
není. On chce, aby všicfíní smýšleli jako on, a kdo
nechce, ten se přinutí, sneb aspoň potupí.

Když pak ale katolíci mají svatosvatépřávona školu katolickou, a stát katolickým není, což
jiného z toho všeho vyplývá, že obzvláště nyní
musí katolíci o to státi, aby jejich církev na učení
a vychovávání šáků ve školách takový vliv měla,
aby se jim dostalo vzdělání dokonalého v duchu
katolickém. Původně státy ponechávaly vyučování
a vychovávání církví.

Uznávaly a ctily v církvi velikou, Bobem
lidstvu poslanou Učitelku národů. (Jděte, učte
všeckynárody ...) Viděly, že církev ovšem vede
lidi nejpry k šivefu věčnému, ale viděly též že vý
borně vychovává pro šivot časný. — Nepopíratelné
faktam dějin skvělým jest svědectvím, že kde
zářil oltář, tam zářila i osvěta: kde poznávánbyl
dle katol. učení Bůh, tam slynuli lidé i poznáním
věcí strořených. Jako podnes, když missionář jde
k divochům nestaví jen oltář, nýbrž spolu s ním

M

lidí civilisované — tak to bylo vždy. A čím více
zakořenila se církev v myslích národů, tím více
stoupalo se od škol farních ku školám kollegiat
ním a kathedrálním čili středním, až na výšifuni
versit, a to vše bylo dílem církve, ovšem od
státu podporované. — Vidělť stát zajisté: Lepší
občany mi nikdo nevychová, neš církev. Ale co
ještě zvláště podotknontí musím, to jest to: Kde

hobytu dle alov Kristových: „Hledejte ...
Bylo to něco, co podobá se dobře křesť. ro

dině: Otec stará se více o časné věci dle zákonů
Božích, a jest v tom podporován matkou. Matka

poj vice o vychování dětí v duchu křest. aest v tom podporována otcem. — Děti pak takto
vedené —- ctíce otce ©matku dospívají v měšťan
ské výborné členy spoločnosti lidské pro čas ži
vota vezdejsíhe a připravují se pro život věčný.

Ale od zavedení protestantismu směnily se
tyto věci. Protestantismus dal všecku moc ©nad
církví kníšatim — státe — a tudíž i nad školou.
A ve státech katolických, kde úsilím panovníků
odstraňován byl" tantismus, upevníyse po

m
sobení její ve škole.

vyšších drala se nověra, libo
ralismus. A když valná část vzdělanců stala se
liberální, přišel rok 1868. Stát stal se státem li
berálním a škola beztoho již státní, stala se lide
rálné. A proto tedy nejsou a nikdy nebudou ka
tolíci srosumění s nynější úpravou školství. A v
přesvědčení svém Bohužel podporování jsou tím,
že se liberalismus jako vychovatel národů neosvěd
či. Rozklad společnosti, úpadek mravů i blaho
bytu — socialismus a amarchismus — te jsou
jeho vychovanci.

Již i mírní liberálové praví: Zasáhli jsme
v obor církve a uškodili jsme lidstvu. Nemí po
moci, než vrátiti škole Boha, Krista r plné míře.

Tuším, še jsem dostatečně osvětil zásada:
Škola dudiš sastupitelkou rodičů.

Né jee tu 0 nám jde vstříc s námitkou:přisnali, školu opanovatt.
Nikoliv! Chceme jen, co nám náleží. A c

náleží státu, rádi mu přejeme.
í Aco jetedyúlohoustátuohledemnaškolu

| Stát má na starosti život časný. A právě proto
že proniknutí Bohem k vůli životu věčnému je
záklsdem spořádaného života časného má stát:

-=-Šo-sárkvi ponechati svobodu a volnost vc
škole, ba její činnost podporovati.

2. Poněvadž však stát má i zájmy, které s
Jeho oboru skutečně týkají, nechť si vytkne před
měty, rozsah jejich a tomu podobné věci, aby
škola též k jeho účelům směřovala. Jak nyní po
měry jsou, nestojíme a nemůžeme ani 0 to státi,
aby škola se vším všudy řízena byla církví a je
jím: orgány. Jest nyní život tak rozmanitý, a stá
se vyvinul tak, že by se církev odcizila až i svémi
poslání, kdyby ve všem školu spravorati chtěla —
a kromě toho velkou zodpovědnost na sebe uvalila

Nebude ku př. učitř přímo obchodnictví, vo
jenství, inženýrství atd. Ale vzhledem k poměrůu
naším díme: Obé moci, duchovní 1státní, spra
vujteškoluk cílůmsvýmnasákladésákonůBo
ších v srdečné vroucnosti vedle sebe.

Z této zásady jest pak i to viděti, že 8

přejeme Školu konfesení, ale ne na úkor druhýcinfessí. Naším učením jesi, še pro uvarování vět
šího sla — můde stát trpěli 4 učení a námi s
neshodující, a proto přejeme každému státem usna

nému tymání jeho školu.co soudéme o škole i, neb:

besbošeckévůbec ? Paábodenolé,
Ta ať za mne mluví jistojistě svobodomysln;

spoluzakladatel ústavy severních států americkýci
Wasbington, který dí: Ačkoliv náboženským vy
znáním svobodu dáváme, přece na tom státi mu
síme, aby každý americký občan aspoň v Boha:
nesmrtelnost duše věřil ©.

Nejsem tedy — myslím — příliš velkým
klerikálem, když pravím: Bezbožecké školy stá
ať netrpí. A proč? Netrpí-li stát sektu, která n

př. nechce dávati syny na vojnu, proč má trpětškoly, které vychovávají lidi pohrdající sákoner
kašdým, neboť důsledný bezbožec nemůže uznat
zákona žádného, jemu je cílem rozkoš a osobn
prospěch. Odpusťte,že řeknu nové ne právě hezk
slovo: Důsledný bezbožec je taky bezzákone«c
Proti bezzákoncům nepomohou na konec ani ka
nony, poněvadš i omi mohou stříleti z ksnonů

vědyí pumy beztoho již pouštějí a do blav státníkstřílejí.
Ajak si představujemeten vlivna správ

školy se strany círhva a stálu, co se týká dosor
a učsvoG osoby?

Co se týká dozoru na učivo, tu snad je vě
jiš jasná. Řekl jsem to hned na začátku své řeč
Jmenuji to promiknutím všeho učiva Bohem dl
naší konfesse — o tom by se měl stát 8 círk:
dohodnouti. Co se týká osob, čili učitelů předmět
světských, ponecbáme věc rádi státu a spokojí
bychom se rádi s tím, co dělá stát církvi. Stát 
nebledíme-i k privilegiim, církvi jemu propnětě
ným —- vykonává nyní právo fexklusivy | na 64
mých farářích ba i nepřímo na kněžích jinýci



Kdo smysl spravedlnost s prámá tedy vo,
musíříci,žonení dádáno,kdyžbys0olr
kvi přiznalu právo totéž. Učitel pohanžid, evangelík,sokismatik—tenbyovšemj

m
Jik

va

přede byl vylončen ze školy katolické, jakosasotolik ae škol židovských a ovangeli Co
pak se týká katolíků formálně k církvi náležejí

lo ZhleželeU Be Dmmíra m našeho„ou učitele, rojeven ý

sobenáme©žiolomsopřihaáným balon směámitka, y se pěstovalo ytství, padá,
uváží-li se, še by vychováníučilelů vpeedagogiích
musilo býti jiné neš nyní.

Apak i nyní60 žádá dozor-nadětí ed uči
dejš. I nyníse žádáloyalitaodučitelů.

1. paksetýkáobavy,žebystavučinebyl „ tu prosím, aby se uvážilo, je
svobodanyní.A pak nejedná80 0 mic,neš 0sv0

bodu katolických rodičů, P nebyli nucení dětisvé vydávati liberelismu. Kdo v pouta jímá otroky
sám svobody není boden. Kdo by chtěl býti savo
boden na úkor práva jiného, toho ať poutají okovy.
Ale kdo v aetirosti má právo a svobodu jiných,
pro toho není okovů na tomto světě. Anol Jen
ten, kdo poutá vášně své lehkým a zlatým poutem

náboženství, ten s opravdu svoboden.“ A právětakto svobodní učiteléjsou našimideáler.Copak
se týká úcty lidu k učitelům, tu nesmí 86.směšo
vati vliv politický učitele agitátora s opravdovou
a něžnou uctou lide. 

Přišeljsemna osadu venkovskoujako ka

plan, ve které působil po mnohá léta starý učitel.co jsem shledal? Bývaléjehošácí a žákynělíbalimuruku©naulécí.Odkudta vášnost?Je
to svaté,světuneznámétajemství.Dušejest při
rozeností svou křesťanská. Má úctu ke u, ce
souvisí s náboženstvím. A proto pravý křesťan |
k chybujícímu knězi má úcta, a mezi knězem
opravdu katolickým a osadou vyviBe se poměr

dodávalo mu vážnosti posvátné,
k němu, podobná úctě dobrého kměze, odtud to

uto lásky, vděčnosti a úcty, jímě připoutáno

lo srdoolidu k ardci učitale. Jest temu taknyní
Myslím,že se nemýlim,kdyš dím: Óímvíce

bude škola náboženská, čím více křesťanem bude,
učitel, tím více vstoupí do jeho vážnost.
Lidé bezbožní a spastlí ovšem ho ctíti nebudou,
v tom ohledu bude adíleti osud biskupův a kněží
nejlepších, ba samého Krista.

Myslím, že tím vším, co jsem aš dosud řekl
est lidem dobré vůle zřejmo, co souditi o oblí

né nyní u některých frási: My nejsme nepř
školy nábošenské, ale neshocme školy | ,

než promiknutím člověka, či veškeré společnosti,
Kristem — našim klerem — to jest podílem. Pod
kládání alovu „klerikalismus“ smyslu jiného, jest
obyčejným, nepoctivým manévrem novinářsko-po
litickým a pak politování hodnou nevědomostí a
lehkověrností čtenářů movin, které praobyčejným
frásovitým článkem leckterého listu anebo vášni
vou — jinak tomu říkají úchvatnou — řečí „li
dového“ řečníka možno zfanatisovati, čili o klidné
užívání rosunu připraviti. Nebýti tedy prý nepří
telem školy nábotenské, ale nechtiti ákolu kleri
kální jest asi tolik, jako: Já nechci býti hloupým,
ale učiti se nebudu.

A proti tomu poctivému vyjádření se, čím

nám klerikálům klerikalismus „jest noutiprotestantský konver. lexikon sne et a sro
biti článek podobný článku od 8. prosince l. P.
1896 vjistém lista prošpikovaný slovy „hierarchie,
panovačnost — je — poroba — okovy —
tma atd. atd.“ jest asi tolik, jako postaviti do
Šenice strašáka, kteréma na letním bstě dlící, o

blaho lidu pečlivý, však krátkozraký profesor
deštníkem hrozí, jemuž si však až na klobouk
sedne jen poněkud zkušený vrabčík.

O jedné však námitce proti ákole katolické
nutno přece ještě se sufbiti. Jest to námitka, že
zamítnouti nutno škold katolickou, jelikož jest

třeba vychování vlastenockého.
Co jest vlastenectví? ©Myslím, že to jest lá

ska, která radostí plní duši, když se vlasti, jejímu
lidu a jazyku dobře vede, která však ze srdce

luzuje sármutek, kdyš vlast, její lid a jazyk
škodu trpí. Pouhý cit lásky však by vlasti mnoho
neprospěl. Musí to býti láska, která plodí činy
vlasti prospěšné.

člověkuvelectění, Í, avšakseiprobou
sejí nepěkné vášně. Mezi nimi na předním místě

p sobecíví. čili touha, aby každý sám co nejvíceyl oslaven, co nejvíce měl a co nejvíce byl osla
ven, co nejvíce měl a co nejvíce užil. Á proto
obzvláštězu dnů našich náboženstrí nep ch
jest u velmi mnohých vlastenčení vlastné 
tvém. Ale kdo má sílu nábošenství, kdo ví jak
nábožeaství katolické, proniká-li člověka dokonale,
umí tlumiti vášcěč, obzvláště pak pýchu a mamo
mářství, ten nám snad rošumí, cbceme, aby
šák, student český, byl pronikaout náboženstvím.

Volá je: Paebujomo charakterů. Ano, ale bospevných zásad aských a bes působení jich
ma, vůli, nedoděláte se nikdy charakterů. Slaro
mám a zlak, nestatečnost, bázeň před soudemcí

půrců,cit na místě rozumu budedále řěditi «
národem.

i kdyby láska k vlastě činy, je.
štěpřeceje třeba,-60m ab de,
ství katolické bespečně „ Jest to obra

eno nech Rema . rys ve mně Jásku.“
Láska k vlasti,náboženstvím kým spořádané,vedená staví, láska jiná bořívá. — Postavtevedle
sebe katolíka Karia IV., jeažš i zákony
stavěl hráz proti hynutí národa, a Táboritu, jenš
palcátem, krví a ohněm bil bratry a bořil,a lehce
se přesvědčíte, še katolické nábož emství, lásku

k vlasti poř „prospětnějkím jest, než bořivévášněbezbožců,klerikálníláskuk vlastipogmě
chem sasypávajících. Že názor můj nemínesprávný,vysvítá z toho, že čím více se u nás vlast
bez náboženství, tím více řádí bouřlivé vášně.
Schází duchům ta pořádavá ala — náboženství.

Má-li pak národ vzkvétati, mual býti mravně
silným. Bezbožecký liberalismus působí všade
mravní spoustu. Có nejhoršího právě mezi těmi,

kte se školního cvičení více dostalo, nyní
shledáváme, co přímok vyhynutí národů vede,

rytí rodiny, zneuctění a zneužívání man
želství. Jak děsně tato věc řádí, vidíme z inserátů
novin, jisté pekelné sboší bez ostychu nabízejí
cích, až i jmény graduovaných podepsaných!
K tomu pak račte i pohlavní spoustu 60
bodných, přepych a požívavost nahoře i dole, nad
to pak sesurovělost v oboování, hledání velikosti
v hrubství, spoustu mravní, kterou v oboru po
mluv, štvanic, lží, nadávek a fanatismu šíří zka
Žené novinářstvo — pak snad přece řeknete:
Mravně klesáme. 

Nuže| A mravněnelsesesílití národ, leč ná
boženstvím. Zkusili jsmeto se vzdělaností liberální
a mámetoho zajistédost. Přidám-liještě, žeoo.
národů řídí Bůh, který spustlé národy trestá, „a
řekou-li, že čím více liberalismu, tím více hřeší

národové, tuť i z toho ohledu třeba če abvzdělání našeho dorostu bylo katolické. bavláště
národ náš to skuzil, co to jest, upadne-li národ
„v ruce Boha roshněvaného-“

Konečně poukazují na jednu věc. Vroucím
vlastenců českých| právě nás katolický

est zuovuzřízení království českého, ovšem vo

spojení s Rakouskem. Právě my, katoličtí Čeové, utojíme o to, se zastkvěla koruna av.
Václava na hlavě panovníka jako krále
českého přísahou přesvatou před Bohem vševě
doucím národa rovněž véraost přísahajícímu za

ho.
Prosím! Co pak má s přísahou, s Bobca,

s právem,se sv. Václavem, s posvátnosti ko
děkati bezbožectví? Tu abých se krátoe vyj
„korunovace“ je něco rozhodně katolického.

A proto,čímdále jsou naši vlastenciod zásad
ch, tím vlažnější jsou ke korunovací. A

kde plné bezbožectví, tam vůbec vlastenectví nemí,
tam je vlastí a mateřskou řečí — žaludek a sví
řecí rozkoš. A marné jsou námahy liberálních vla
stenců studenty a dělníky nevlastenecké chtíti obrá
titi tím, čím se nevlasteneckými stali. Marná práce!
Jen kde jest Bůh —tam jsou nej ideály.

A když tedy chceme školu kátolickou, choeme
právě tím i školu vlasteneckou. Chceme vychová
vati může a ženy sobectví prázdné, obětovné,
mravně uilné. (Cheeme roznítiti v mládeši lásku,
obětovnou lásku k toma, co z časů katolických
zachráněno v srdci lepšíčástí národa a jako něco
drahého, posvátného — korunu sv. Vaclava, ko
ranu Karlovu na hlavě zákonného krále našeho.

Neříkejte, že majíce Otce v Římě, nemáme
vlasti. Proti tomu nařkoutí ohražujeme se slavně.
K vlasti věčné jest nám ovšem vůdcem sv. Otec,
ale právě ta nauka, jejíš on jest strážcem činí nás
— budemeli ji zachovávati — nesištnými, rozhod
nými milovníky vlasti časné. Čím lepším synem
církve své je český katolík, tím spolehlivějšímjest
synem vlasti ové, tím avědomitěji oddán jest též
zákonnému panovníkovi. Kdyby katolická víra na
plnila srdce všech, ihned odklizena jest otázka
sporu a Němci, ihned by spořádaná láska k vlasti
užší spořádala i srdečný poměr k širší vlasti naší,
k Rakousku. Proč právé nejkatoličtějšího císaře a
krále Karla IV. nazvali
tím tedy sebe syny jeho? Zajisté! ©Náboženstvrím
katolickým proniknuté vychování všech bez rozdílu
přivedlo by nám zase časy, v kterých by posvátnou
naší koranou královskou zdobený císař vládl šťast
ným, blaženým, jemu vstříc jásajícím synům, svým

rným Čechům.
AfBoje školakatolickájakorysevla-|

stenecká! (Potleuvk.) Bpěchám ku konci, a zavdě
čím se nad posluchačům svým právě ukončením
této řeči. A čím tedy skončím? Slovutný jeden
paedagog — opravce školy — píše: Pro meilosr
denství Boším prosím, nech sš j

nedopoušíčli
mládeše křesťanské,o Kristu svosené a kýtem posvě

osné. Kdo, prosím napsal tato slova? Jisté nejakýJesuita, klerikál, ne-li dokonce biskup králové
hradecký? — Nikoliv! Taslova napeal Komenský
ve své didaktice kap. XXV. Ano ta slova napsal
Komenský, biskup českobratrský. to

který ve své velké didaktice
že poslední cíl člověka jest kromětohotošivota(bl.IL),šepřípravykvěčnostijesu

E
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život zde nejsme, D věčnosti vz
tímto jenom že průchod jest, bychom náležitě
praveni jsouce hodně vstoupili v sídla

-+ V Potomučeníbyďtež, že dvojíjesti ži
do kterého odtud berou se lidé, blažený a
a bídný v pekle; a obojí že věčný..

X. Nechať pak se učí od mladistvého
conejvícezanášetise tím, 00přímok Bohuvede,
čítáním písem av., cvičeními bobostušebnými zso
vnitřními dobrými skutky.

XL Protož písmo sv. budiž ve křesťanských
školáchalfoaa omegoe.———

naději ať učeno bývá keXIII. Víře, lásce,
skutkům.

XVI. Bohoslužběvnitřní asevmitřníby velmi
nábožně se oddávali, k tomu vedeni nechať jeou
všichni; by vnitřní bez zevnitřní nechladla, sev
nitřní bes vmitřní nevrhla se v pokrytetví.

XIX. A napomínány dítky buďtež, še nejbez
pečnějšícestoujesticestakříže,i žeprotopomí

šel vůdce cesty Kristus, že na nizove jiné,
že pe ní vede ty, kterým nejlépe přeje.

XX.Prohlédatí pak k tomu, aby když tomu
všemu učeno bude, nicod rovných příkladů se ne
nalézalo, aby snamenali, kamkoli se obrácejí úctu
kbožství, šetrnost knábožematví,ostříhání svědomí.
| Neméně zajímává jest hlava XXV. — která
by byla esto srelormovati ve smyslunašem naše
gymnane| Zní: Chceme-li školy podle pravých
pravého křesťanství pravidel naprosto přetvořené
míti, še pohanské knihy buďto jest odbyti, neb

lospož opatrněji mež posad s ujmi se obírati.(Potlesk.)
Nemobu pak si odepříti nějaký výňatekzdi

daktiky Komenského blary XXIX. nObras školy
národní— kde praví: koncem i cílemnárodní

"Bkoly bude, aby však mládež mezi šestým věku
letem a dvanáctým(!) (čitři m) tomu zBavčena
byla,čehobyprospěšnostv valaseDaživot
všeoken|

že Komenský už nežije. Tobo nl ROviny strhaly,že je pro „sníženíúrovně vzd .
— dle Lich neb Ebeahocha| (Hlačnýpo
tlesk a smích.)

Velecténí! Vidíme před sebou sajímavý19.století,jemužpotomstvojistěsebudedivi
Na jedné straně vidíme celé zástupy „ctitelů

Komenského.kteří dokonce i svchy jehostaví na

cký odpureí školykostamaké úkoly konfosemtí i odpurci s ko ,
kterým odporaé jest každé „vštěpování nábožnosti“
dě srdcí dětí i v neděli, s obzvláště návštěva školy
jen do dvanácti let. Na drubé straně však vidíme
muže — nesvědomitými pisateli a zfanatisovanými

"čtenáři novin potupami zasypané aslepou záští za
tupitele Komenakého vyhlášené — kteří chtějí míti
školu dle zásad Komeoského zřízenou. (VýborněD
Jak je to možno? Při nynější udpadem od Boha
spůsobené spoustě duchů jest všecko možno. (Vý.
borné!) Ale právě proti této spoustě duchů jest
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lepším. A proto právěmy čeští katolíci — ač s
Komenským, po ve svých spisech ukašuje se
protestantem cirkve naší nezoalým — ve všech
náboženských naukách souhlasiti nemůžeme — jsze
vejůpřímnějšími y školy jeho a ctitelé jebo
jako paedagoga. vě prcto my katolíci, kteří
ovšem v duchu své církve žádáme školu křesťan
skou, žádáme tím v podstatě školu Komenského.

A proto volám: Kdo herujete o školu Dit
teasovu, o škola Haasnerovu, nebeřte jména Ko
menského nadarmo. (Výborněi) — Kdo jest me
přátely školy, která větěpovati má nábožnost kře
stanskou, nestavte na školu soch jeho. (Výborněl)
Padá již, padá ta škraboška, která zevně ukazaje
tvát Komenského, uvnitř však je to, co aby ed
straněno bylo, pro milosrdenství Boží Komenský

osil. (Potlesk.) Ano předratí! Komeaský jest vám
en kem ku snížení církve, ale duchváš
daleko jest od něbo. (Potlesk bouřlivý!) Dola se
dkraboškou, a řekněte: Komenského čkolas0 vám
protiví, tak aspoň v něčem dojdete chvály —totiš
v tow, še se nepřetvařujete!Učtese odtěch, kteří

praví: 8 užíváním Komenskéhoku PE svéeme!
— Apaksi dovolujijedauotáskuk našimlibe
rálním vlastoncům: Jsteotiteli Komenského,anebo
nejste? Nejste-li, řekněte to stejmě — jako muži
— té novinářské snesote snad? A

jste-li ctiteli, kterak můžete se obávali
škola dle jehosásadzřísena, bede škoditivlasti?

Vědél bych, pánové, jednu rada provás: Proslu
Komenského

čaů7přeložilji prol Joa. Šest. Vydánabyla ve

vilu „evbodengniní“katktiskáré pomaTadbou
l



skéhov Rychnověa. Ka. I P. 1885. požadavkysvýmizvítězila—a životmravníjedno- čaa každémupřístapnýmučiněnbyl. Spouh

šů koala a to doťy řirecéko:Pornně. ivých národůod viay sboabaéočistila. A sdnolivým rohlášením lové o. rů n
1| čABPylek Čelak, Obromníonodiem| rn ŽV muvana vin 5:au .

job : , mínají a s do ceuhýbejí,ale dal alariti sy
čast nenichžmravnístavtédobyskou
nařísení dobrá RA BOYOvětěpována a utvrao£ij5 li

: :iE ši
vrací se barbarství. našich vlasteneckých dějin. jak . 1858,1906 T

-A proto volám: Po Český,jesž v p vné “ Čecháchbyly učiněnyji s. Mary he ani Kokoještě oratýmeahám "Armošte.
náboženském ohledu povstaň| papoše „Opětovněposlovépapežští naléhali| vým nestačilo; k náležitému nění předpisů rarníchi sv

BAmmose ještě s

národe drahý, žádej od zákonodárců Kristo- naprovedeníreformace,slo roskáranépoměrydomácí, s kodstraněnínaskytauvšíchseosvícen,vzdělán,posilném i,| sporypražskýchbiskupů s knífaty, ohledy politi úřadseřídil, ustanovil£ sv. oorrecturescleri,t. j.
vu, A budeš budeš ZE : "i vlád VladislavaII chorenstra, kteří sami život zoraý vedoutomu , vé silné ce da

pakozrenc ae nmúkolurodě ao odolá Mako ŠZoh madonyale ío oto giesupi or. pro to j ivý pa v jíce a tu tre

AEEE bye obdřenmematobe Mlrášlí proniknuíct | TapocencIL (1140 ně 1143)kardinala legate Caidona, naje slořádyodatrašovali — v případechdůleditěj:
-—- ke k U oezbobaceění ně obratného aopatrného,Ju šenaté duchovní štc ovšemsám pol s přísnějšítrosty přivazoval.

votáváš zmrtvých,pakhy přišel saso temčss, kdy sdršeliví svěceníi obročídocházeli, podobněprovedl, dobyrozšířeným,t. j. potalováníse po krčmách,hře

alavné Čechů jméno p oslé Evropě bylo čtěno| | še svatokupci úřadů svýchbyli zbavování — atěšké | v kostky, zanedbávání církevníhozevnějškua nedbání(Obrovekýpotleska J.b. Milostiblahopřáno.)| stenoveny tresty, jako vypovězeníze semé na| čistého života svého duchovematva.

ý ty, kteří by i platnému církevnímu zákonu 00 Pi ehověto, opravdové a DOURAVNÉSNASOOVŠEM—— " -| prohřečili.Kudršení lopší kásné zavedenbiskupem| nemídivu, še y, jakži isecArnoštaz Par
aknížetemvzemiřád, dokonalostíačistotousvojí' dubic praví,stalyse vsoremb idálkyve pří

0 český dějinách 00mejchvalnějšíznámý—řádCisterciácký,jenžvmor-| čině duchovenské.Alei v lidu val o. a ademipoučenímzdárněúlozesoběsvěře-| ocůkřesťanskou,a nadšenýmia přesvědčivýmisvými
Roč,již promluvildae 23. arpmat. r. vo třetí oobůzí roval. řečmipoučoval ozlořádut. sv. božíchsoadů, jako
discásního« vHradci dr. Gustav Ačkoliv Bociřvéhobiskupa Oštybrlí mapř. zkoušceohněm a vodou,aš přesevšeckenodpřebeasor rovaéů mušové potřebnýmivlastnostmi da por několikapánů i tato náprava se mupodařila a

obdařen, abyga opravné prováděl jako ku př. „botivníbenio E vokýze soudajetví odstraněn,Pokládámsobé se žedopřánomi při temto DanielL (1148—1167),ale poměrypolíti v svatý.
Jetodnímvalném «j „čeotře čopějnom! Pěiale | zbavila Bedliaka L Barkarooy proti pepaltrí Armošthv Jan Očko zVlažimi (1864káscesdějin Dějiny našehonároda zajisté| jemnápo českékníše(následkemtohokrál) Vla-| aš 1376 upředchůdcesvéhonásledoval,jak

azoko poskytují zajíma námět uvláškůpo. dialav i biskupové stáli, dílo toto sdršely, » adrževše| patrno se synod r. 1864, 1366, 1371, 1574, 1877 sla
kudlf6í poměrnašich kcírkvi; ase všech| Ovšemzhoršily.Přísmivějšídobenaštala,kdyšna sto- vaných,kdořád náležitépři avštěpována
oemanitýchlék, jed memi učiniljsem lec Brnaje.dosedlčen jící rodiny stoho,šeUrbanV.jej i jehonástupceustano

předmětem avéhoroshoveru BOsice JindřichBřetislav,muždivotesvatého,jenére- S evýmplstapcem vmetzopo prašskéi sousedních

čichdů vůbecžádná nevěnujeposormost. taképo r. 1193,kdyžstal ce také světskýmkníšetem, S, Ape. ča jím účelem,jak výslovně ela vymna:vmaší dobězabývá 00 naševeřejnost| ©Celým důrasem provedl.R. 1197přišeldo Čech kar- | čaje „k sjednání přísné kásně duchovenstvo
více neď kdy jindyosobou kazatele a uči-| dinál legát Potr, jen mu byl v tomto nápomo-| ve smíněných diecesích“; ooš velmi dobřecha

daloM. JamaHari a mezi jinýmovšempraví we,o ne Plav: Pote.kůyá óda eo svelikýmodporem,) rakterisujevýbornýstav církvečeské.I. Jan-Has, neb nasývají, český reformátor,| 280 | legát kdyš šádal život duchovních, Povznesení y a její povýšení ne sídlo ně
náš nešťkatnýM Be nosi ne 15 pranděcd. do nebezpečíšivotapřišel —ale kníše abiskup Jia-| mockéhocísaře měloovšem vzá také rozličné
povídá — z arjce náprava skašenýchmravních| dříchBřetislavodpor temto emergickýzkrotil, a v 8| škodypo stráncemravní. Stavovése všechsemí hrnuli
poměrů Němnesevšak 8 wečinnostjeho nedělíchobmovemícírkevníhoživota bylo provedeno00za leskemcísařskéhodvora, velkýpakpošettěchto
tak,jakobyombylprvní,jakobypřednímcírkov0| —»a od té dobysákoncoolibatuv Čechách[ hostív Prazeměli svézhoubnépe siceto 6 nebylo obaraje amo,jakobysnad jedině pro to (| POrušený, sachováván byl.“ (Pal. L 272. chu, nestřídmost amesdršelivost. Podobněbohatí

jeho mravníhorleníjemu60naodpor vila. Hrietdate Sáložítovtbyla odbyta, a Ará na zblískai dálky,jakošipřečetnéstudent
Podivýmesepolo dou sapoů Irie oshldad novobyla církev nacema vati, aby y| stvo škol kýchmnmobouneslovina na poklesnutí

nesmnašila-lí 60 církev opravnou svoji úlohu a o psa ževnínáležitě bylyplněny, tentokráte prodi mravníhostava ob Ani ducho
povinnost postránce této opravné, věbeestojí újeku samotnémuknížeti apozdějkráli PřemysluOtakarovi čtom, vlivem i atetvím vymikající, nebyloprosto

vnároděnašemplníti L, jenžnabačivse po2OletémtéměřmanSelstvíAdlety| vší bujmosti,přesevšechen pří eo oPosv.uašichagoštelechov.Cyrillaa Motho-| Míšenské,dal biskupemDanielemILmanfelstvíro-| Prahastalaseměstemevropskédůležitosti—s tím
dějovi zásluha ©roušiřenía upevněnínábožen- zloučitie k novému při | oKoastanciíuherskou.| takéstav temtovzbeadilmachékasatele akaratele,
stvíkřesťanskéhov našívlastimázajistéprvnínáš PapežInnocemoIILovšemi sdeukázalseneohroše-ktečípřísnýmslovemskazatelenkobratuvyhám

krojaa biskap — O60letoa mačenické| 2$mstrášcem prára a echráncemutlačovaných,dal mmezi nimi byl rakouskýN Aummrtiletosjeme slavili—sv.Vojtěch.Jižtembiskup| *POrtentovyšetřovatia naléhal,aby svou KonradWaldhauser,kasatelu sv. Havla,
8 vysláno sírkva Hmaké 4valikounámahomsod: povolal:šetřenívšak bouřemiváleč- i Týnskýfarář,jasů ostřekérejmravnínedobojoval, aby panující mezivěřícímislořády | PÝMÍ,jsk i přičiněním královým bylo protahovámo| statky své doby,bos ohleduna stav. Účinekřeči jeho
a Silně zakořeněnénopravosti odstranil. Těšcenesl lo emrtí nešťastnétrpitelky r. 1211.| bylveliký, a náprava vo všechstavech bylaovocem

požnaskémnobofanstvímokýchpánůčeských,rovněš Nioméně sám potom dbal opozdvišenía jso díla ——ale také stížnost snepřímehšabravýchmeadelskéažatky niššího dnehovenatvamezrovnávaly| SěřŠtmímravného stavu země české, aše dílo toto níků, ješ mevědy rozumně drášdil, proti němu
606náležitoukázní, jakoš iprodejmajatvůválečných jemu i jehonástupcům za pomoci dechovenstvase | vznikly; všekarcibiskupaArnošta s Pard,
wotroctvído rakou židovskýchodporovaldachukře- petrao =pěkn mravních ovůstavu jakoě | clzateKarla IV. byla maoporo

olanskému —ve všechtěchto věcech va učiniti (". koncemstoletí XIIL a XIV.,jak Horivěji jeětě pronáprava klsnl Čech, prašskýtobě žádal,ačvelikáprotivemetvíi vcesta | jej čí otec mašehedějepise,Palácký,řkoncí: „o| kanovníkMílič=Kroměříše.Vadavsevšech ,
60jemu stavěly, a místo při chvalitebnésvé| MAvní čistotu a neposkyrněnost byla ve-| a nabyvpraxe v duchovnípráci vHoršověTýn ů
teze nenávists promásledo sobězískal. Nástep- směs píle veliké, vdomácnosti pak panovala| sobíljako kasatelnejprveu sv.Mikulášena Malé
eové sv. Vojtěcha Kiddag, Ekbart i Šebíř ) vůbec káseň apo hošnosí ješto všem věkům[ Straně,pak uov. Jiljí na Starém městě. Kázal pak
aláskoa, vytrvalostí i emergiísvéhopřdckléne tě na vzor sloušítí by mohla“ (IL 179, vyd, 4.)| český, ji také německý,odkrýval nedostatky,úlozeafly svévěnovali—něopdkov ojtěchve avých[—,[ímeoršemnikterakse n lnčuje,šebyjednotlivě| kdejaké byly,nešetřilduchovenstva,amiarcibiskupa
ostatcích to byl, jemužse podařilodílo toto vné, měkteré neukozovály 00 U aneb, še by stav| —ale s m o ancikristovi, jímš jednou
kdyžtotiž za přenášeníostatků sv. Vojtěcha ten nemohl 00shorěiti. jdé lidi jeou, asde | idocela a IV. masval,uvalil na sobe vyšeotřos do Prak Břetlelavpřísnézákony| PASvětě,dotad mravní stav jedaotlivcůi celků po-| vání a trest, aleu 6 stolicese očistiv,pů
ma ochranukásaš é vydal (1039)alid i dléhásaka 9 bastále jest břeba,abyse strany| oobil u vném díle za souhlasucís.Karlazákony ty sachovávati přísahoa se zavázal k tomu povolané ma to bylo poukasovánoapo ná-| IV.,arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi,se snamenitým

to událostemdlešnopři , Šestaré pobamské| Pravěvolánoa jí činné o. Atak setaké| úspěchem,obzvláštětím, že celouškolu horlivých

sbytky, jako dy vloudivšíce slořádyS od-| Stalo.Nastaliopětčasové následovníkůsi hora. Jedním3nich by jny— a vamravníhoživotastarých je,kterés příčinroslíčných,povětšiněpo-| 5/anova,jenž ouarcib.Janas Jenštejna
Čeoků |provedena,národč stal co národemúplně hitických vedeny | proti kr ské stolici“ne spíšejako duchovnívůdcenež kazatel, a jako Dne:křesťanským bylystrany císařů římekch štských vůbec| vštel na mnohé nedostatky poukazoval,s 0

de chyslalose znemáhlemovéhnutív církvi| a to bodobustole ji 2 aletaké „a XIV.| kladnou oprava věcí křesťanských horlil.; hnučeské; toto mebylopouzemevlasť naši omemeno,| jakož účastnění se bojůtřchtose stramy círk. hodno-| Ve své borlivosti i do některýchbluďů upadl — kte
ale proniklocelouclrkov vůbec,vycháselo stouhy pvtní kteří také ej pány evětskými, a svým pa-| réšvšakpokořivse „avyššího souda svých cír
oby mviádi vcírkvi stav nejenom dokonalý,/ novníkůémbrannou povinností vásání byli, nemohly kovních předetavených povšdy pooslušen
ale stav i docela ideálně dokonalý. uůstatí bez účinku ma kasež církevní vůbec,t. j. na | Dýti cbtěje“, odvolal. Patrno ze všeho,že již ve

Po nějaký čas jis a církevpo celé Evropě| život mravní jek duchovemstva tak také věřících,a| stolelí XIV. za císaře Karla IV. i Arnošta s Pardubic
atedy i unás bolestně tížízlořádů,j posvolna| to vsamíchcelé Evropy,atedy ivevlastinaší,ob-| rozšiřovalseduchopravný,„jenž směřovalod po

vloably 90v úivot jejichslužebníků. Nej i byly| svláště, kdyš pamovnícičeští čimněbojů těchto ze jčátku všdy více ku praxi nežli k thoorii
simonie,t. j. ze si církevníchobročía úřadů, ráčastkovalů křesťanství, čili pečoval více o uskutečnění

při čemástarých předpisů o obsazovánía propůjčo- Aby však nákasa po církevním životě českém křesťanské idey apoštolské v živobytí lidĚ : ŽiÉ
pek kl t j. naprosté| tou měrou se nerozšířila,jako snad v krajích jiných, (ském, nešli o náprava věrouky čili dogma

kulší vání starýchpředpisů církevních o bezšenství| o to horlivě přičišovali še mekteříbiskupové. kteří piky (praví Palacký IIL, díl 31, 4 vyd.), také proto— kteréšto nepravosti příčinu sveji hlevně měly| nedostatky 00 objovivší ihned odstraňovali. Ťak již [,saaba tatovyšedší odně s církvesamotné — dr
. Jen IL s Drašic (1208 aš 1278) za krále Otakara „kevnímipředstavenými t j. pražskými biskapy vzbu

obročí církevních (investitara) dostaly se do rekou IL v synodě roku 1261 10. dubaa) se o to přičiňoval;| sena, také jimi byla rována — výstřelky její
lidí avětakých. Těmitovředytrpěla ve stol. KL církev bač i Jan IV. s Drašio (1301—1343)za krále |lovšembyly kroceny — a když blady aneb poblou

a hnis s mich vytékající otravoval mravní po-| VáclavaIL synodoa r. 1801 a r. 1811 přísnýmivisi- (sením se poskvrňovala, do pravých mezí byla uváděna.
lidí všech stavů. tacemi. Po biskupovi tomto nastala doba nejvyššího Nebylo tedy zajisté mičím novým aneb překva

| K odstranění slot těchto vyvolila sobě prosře-| roakyčta církvě jednsk tím, še povýšeno bylo| Půjícím, kdyš v tomto směra také horlilmuš mysli

telnost Boží muževoli Peak Řehoř VIL, který ké biskuvekvímearcibiskupství přičiněnímhlavně fináboné a obcování besáhonného, jako BetlémskýK1 png několika životní ovoji eviče a, s také sřísením biskupetví litomy- | Fasatel a universitní učitel mistr Jan Hus.eu učinil reformaci,£. j. náprava duchovenstvaa | šlského — ale neméně tím, še nástu jeho byl „Pobožšné horlení jeho, směřující zjev
Vožkeréhokřestanstvavůbec; k tomaovšem bylotřsbe | muš dokonalý, v pravém slova umyalu apoštolak č jen k nápravě mravův a ke zrušení mno
aby dvě pásky, kterými jiš s prvních církve| horlitel, h řádu prvého na senitu církve České,|| Bých opravdu mrských neřádův“, jak praví

popkými hyzákonypepelskými kleras ke světu| arcibiskup první Arnošt s Pardubic (1343aš 1363), paheký (HL 66 | získalojem nojea„akon kolupoutáa, 3, 4 j. dávnozapovězené, | j šení j eírkve české hlavně (jvobyvatelstva ském. Alehor proti zlo

opětnorádánékodáskézást ommood povjha jím vnitřu

jeaž mimo |

hocší, jež náleži duchovnímu šivotu toužil jejím vnitřním, t. j. pracoval k( řádům se strany Hasovy messtkávalo se snad s něja
U volení ješ nehodat pes T mraramu mdokonalení. Za tím čs «m upra. (|kýmodporem církevních představených, jak by nymípastýře| vovalsvé chralněsnámé„statutaErnesty“,t.j. „na-[imnozíodpůrcovéve svémzájmurádi vidělia nevě

sládům věřících v valo, n místo pastýři| řízení Armoštova“, jež měla býti pro církevní nokro- jJdomýmmamluvili, právě naopak tehdejší arcibiska
svatokupectví Zákoay, jimiž stanoveno, že| poli českou stálým sákonníkem. Odstraměnízlořádů| Zbyněk Zajíc = Haeemburka „véžil ho sobě a dů

“ po maprostosapovídá, a obsazení,| pří udělování svěcení a církevních obročí, dosašení a| věřoval ma více nešli jiným“, an0, ová sajisté
jím provedené Šřipašele 2. nikdo aemáé býti k da- | udržení čistého a církevního života v duchovenstva, považovati jako nějaký odpor proti potřebnýmohovní slušbě leda ten, kdo se ko knědské| mravní povznesení lidu a j. byly předmětem řádu to- (opravám „hned přinastoupení (listopad r. 1408)
saváše čistotě, vydal na te r. 1074 a 1076 ak hoto. Řád temto na synodách diecóeních mejprve pro- |jarcibiakupakého u svého ulošilbyl Husoviza po
vedení jich obštaval věscko, podstoupil s hra hlášen a schválen, potom po celé české církvi rozšířen |ivinuost,aby nemoškal oznámiti jemu osobné,

hmotnoa siloa 9 světskými panovníky, jako s Jin- bys měl, amoi lidusamotnémudána příležitost,aby [ikdykoli najde ve správě církevní arcibís
rělkala jaho de če naj vý Podlekl, ale čdčiti se mohl, zda nařímenítoho se dbá a Jikupství jakékoli nedostatky aneb úchylky

je eva, m boj.omen dlouhý, 50 té- | slostím, še v arcibiakupakých a kollogistních koste- flodpráva“ (ibid.) Aby však ještě více působiti mohltrvající,přestála,aždor. 1122,kdycírkov| Mohuvnitřchrámujodenopistohotožáduveřejně| čelchybanedostatkůi nepravostímezi

;
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kosalo, netanoviljej j
ochoten byl

šetřiti, a vúlohu to dáno mistru Husovi a ještě dvěma
mistrům, a když tito dozkoumali se, še ne klamu a
mamu vše pod klatbou zaporěděno bylo ma
místa ona putovati. Upřímné toto sroramění Husovo

s arcibiskupem,jakož i podporování snsh Husovýchse strany arcibiskupa, trvalo aš do konce roku 1407,
nebot ještě 18. říjnatéhož roku, dopřáno bylo Husovi
míti kásání synodální k duchorenstvu Prašské diocóse
ve dvoře arcibiskupově, kteréšto kásání, ačkoliv s ve
likým důrasem borlílo proti porušenosti mravův
u kněšstva, přece s pochralou přijato jest (ibid. 46).
Nebyl to tedy odpor proti potřebným opravám, kte

arcibiskupa s Husem , ani nepříseň pro j
horlivost; nao toužil sám tento jiš od po
čátku svého ování dojíti tohoto cíle a za tím
účelem přísného a neúhonného mistra sa kasatele vy

volil; nebyl také Hus první,kberýjako opravos sobil — volání po opravě sa dejších pom
v církvi vůbec bylo jiš všeobecným a mužové smýšlení
nejcírkevnějšího jako Gerson, kanelíř university pa

Hžské, inal d'Ailly a j. jakož i přednější tebdy
university snažně k tomu pracovali. .

Teprve když církví zavržené bludy ličena
Wieolifa se rosšifovaly vČechách a Hus jeho článkůvseujimal—ačjiš jednou,a sice 6letyr. 1408
— a stoupence jích i proti arcibiskupovi bájiti 00
snašil, ano kdyš arcibiskup jedacho s ních Mikuláše
z Velenovic, příjmím Abrahama z díeceso věděl
a tak jen svoji pastýřekou povinnost konal, Lasjej
káral — tím se proti řádnévrchnosti sřejmě e ne
příslušně postavil, tím učiněaprvní krok k rozdvojení
arcibiskupa i Husa meni seboa, „po němš pak násle
dovali brzy jiní.“ Daleko sjevnějí víl se Hus
proti arcibiskupovi v otásce neb roskola

Řeboř XIL,papežského. Pravým tehdy papešem byl
jehož se také arcibiskup a s mím ikrál
dršel. Král Václav, jehož tehdy jit sa krále římského

neuznávali, chtěl opět usnání jíse mu, še mu poslonží, odtrhno-li

n TT 00,že bade i-k jeho
Kan. neutrálním —- ji pak ze týmž úče

zvolenéhoAlezendn Ve Za sebou.obtěl král i církov
českou s arcibiskepem potáhnouti i universitu —|
setkal60však sodporem.Haevšak astoupeacijeho

byli králi po vůli. Postavil se tedy opět proti svévrchnostivevěcinemáležité.RostrškamesiHusems

arcipiska rostla. ProtiHusovi J r žalobyarcibiskapovií ji ke dvora pepežskému pro
rosšiřování bludů ioelsfových a slehčovánída
chovenstva s kasatelny — a kdyš proto byl konán

Hrezoviproceveatentopodlonhémoboustránjednání vHusův neprospěch dl, a on dándokletbyakdyš iprotiod mbrojilajinýmiještě
blady pochybil, klatboutěškou byl sti vil
te jiš zjevně ij moci papežské, náměstka )

— a byl ypro své blad a OŠporpr
autoritě církovní sousemjako Dludařa půrce nrného řádu a řádné moci círk., a jako takový u
přese všecky přímluvy a nání zatvrzelým nalo
sen — a tak sám sv labého osudu příčinou.

Nebyla to tedy jeho oprarná snahs a touha po
pořádku, ale bladná nauka a satvrzelé stavění 20
proti církvi, ješ mu nešlaštn vily komec.

Pak nastaly vo vlasti zaěf bouše, ve kterých

160 roků stolec aroiciskupaký byl uprásdačn.(R. 1561 stal se arcibiskupem s i
O náprava církve vůbec smašily

mody od sněmu kostnického, ale dílo toto prov
bylo přes mnohé a maohé překážky sněmem trident
ským ve stol. XVIL, jehožto nařízení i v církvi české
r. 1608 v život byla uvedena, a jsou základem řádu
v církví i v dobách našich, kdy mnohé synody die
césní i provinciální, jako s r. 1860 a 1504

Dokražnjt P ažo bmd církevv Eoeesvé opravnépokračuje, p řekátky a obtíže se strany
odpůrců i svýchvlastních trnů všdycky plniti bude.

Než vratme se ještě jednou k činnosti betlem
ského kazatele. Znamenitý náš dějepisec Tomek ve
svém pojednání: „O nepokojích stavovských v semích
mocnářství rakonského za ování Badolfa IL a
Matyáše“pravítoto: „Hus(buďsiše třebao nejkrás
néjším bludu, domnívaje se otevříti novou dráhu ka
zvelebení svého márodu, opustil cestu, po níš se po
savad kráčelo ku předu, k nemabyté škodě naší. Hlon
bání v náboženství ve směru proticírkevním nevedlo,

aní k lopšímu vzdělání mravnému, nýbrž jem k roá
puštění svasků církevních a ke zlehčení náboženství;
Čehoš následek byla značná zástava v utěšeném po
kroku dachovním, jejž spatřajemepřed tím. Rozšíření
Lutheranství, jemná Hasitismus připravilpůdo, při
vedlo pak zmatky na nejvyšší stupeň. Vedrahém půl
století 16. století spatřajeme, co výsledek toho, Čechy,
jak dalece nebyly katolické, sbaveny skoro všeho cír
evního pořádka; kačěstvo letheránské, aprostěno vší

kázně, spustlejší ve mravích a také méně vzdělané,
než bylo kněšstro to, proti kterému před časy Has
pozdvihoval svého hlasu; lid zanedbaný, ovšem ale
naplněný pověrčivým sáštím proti staré církvi; šlechta
shýralou jako nikdy před tím, oddanou obderetví a
jiným nepravostem,právě tak, jak bylai šlechta ně
mecká toho času.“ (Čas. česk. Mawea r. 18546,str. 268.)

Jak jinak vyznívá hlas kritického toboto děje

zoela jinak, než jak si u nás mnosí moderní, ale ovšem
„nehistvrikové“, tj. neodborníci,dilletaati, pisálkové
to rádi převracejí. — Dnes jest to jiš, abych ušil toho
slova, modou, sneušívati déjin k tomu, aby 00s nich

HRA. vybíraly střely proti aírkri a náboženství kaickému.
Dějiny však samotné jsou pravdivy, to

muto účelu poslonžšiti eamolou, masí tedy roové

sáhnostik Jinému,atímjestdějinpře
kraco .vání, F ajich, krátce povědino,sná

oslů téměřotolotí vsonoedním
církve katolickédějiny ci

Tak

sřídili jak toho vali; příkladembuďké
nám jenom„ootinmíci a 4 co stali.
pramenempro posdější. Takčiní to r dobách

právé uojpovějších in naši krajané. Á vo všesmtomvividěti jest jakýsi system, jeboš cílem buditi

vlažnost, nedůvěra,h pak nopříseňa nenávistcírkvi katolické.Předněosoby historické,
Jichási katolickýnáš český lidvysoceváší sje uctívá,
chtějístrhnoutidobláta, jaknedávnépokusyse sv.
Ludmilou, ov. Václavem, ev. Vojtěchem i sv. Janem
Nep. dosrědčejí, zásluhy jich umenšají a je do nepě

rr k stavějí,—u osoby js se mimoickoa ev postavily, novynášejí, by mělo
býti, pouzedle skutečnýchjich zásluh —Ule je pro

Bee a vspoura proti církvi velebí jako ka laduvelikého p Komenského, Husa, a jich dobrých
sásad a pravd nedbají, a každé o
církve katol. sa srada vyvolávají: 8. i
do nejčernějšího světla dávají, chyby jednotlivců zve
ličují a celé církvi, jako takové, vytýkají, — a stoho
věcho hesla k odboji a pronásledování církve strojí.
Kdo by nesnal alov: protireformace, „©
svláště Bílá Hora, jak 60 smaží jimi lid sastrašiti —

roseštvati — n Převo skutečnost jest jiná, církvi katnikterak na škodu. Proti tomato nedůstojnémujednání

n podávalydějě protestovat.arr žádati,abyse y dějinyepravedlivě. epis musí podati

osobytat, jek brly se sásluhamí— aty ctímea siaždém; ale také i s chybami—a
Pfake jest rovněšdějepisčovoupovinností.me šádný dějepie strannický, — snad katolický,

ale jenom pravdu — a ta nás vysvobodí. Proto

také slavně panující poš Lev XIIL veškeré archivyučenáémusvětu otevře rosdílu vyznání a názoru
a přesvědčení, pravě, še pravdy církev katolická se
báti nemusí. A v tomto také vědčenížádám a
vysývám vás, voloctěné , obyste následu
jící, mnou čtenou resoluci pozorně sledujíce, ji ochvá

li a touhlasem svým poterdili.
jeme již na jiném místě. Red.)

Ě

Opoměrech rolnických.
Řeč, kteroa proslovilna ajesda diecéso Králové-Hra
eakéJes. ,správcevelkostatkuvHořicích.)

Příštím rokem bade tomu DO.lot, 00 saviádia
v říši neší občanské svoboda a rolnost, Rolalk,bosesspoddanstvírobotyajinýchbřemen 
ních, stal 00 pánem hrudy, jiš zdělává,

let uplynulo! P
v době té naše zemědělství. =

Volaýmstal se veškerýlid ve svépráci a zá

pov během času postaráno ojeho duševní i odborné
Pod slancemvolnestí vyvinul se průmysl i obchod,

roumoožila se občanská živnost. — Výroba potravy
lidské, jako výroba nejpotřebnější, nalosla dobrébo od
bytu na trhu domácím | za hranicemi. Výroba se ros
mnořila, vše dobře se vyplácelo; bylt volný vývos

přes branice usnadněn drahami — a stoapla
t62 značně potřeba domácí, coš působilo ma tržní:
ceny obilní, še smačně

Nastal utěšený blabobyt v krazích semědálstva.
Rolník lépežil a nechalrád také jinéšítí. —Tak
s pramene, který bohbatějiproadilz mateřsképůdy —
rosléva)seživěpožehnanýtokvýdálkový1poveš
kerých štonostech městských! Než uplynulo jedno
čtvrtletí, nastala doba tak zvaného návodohospoddí
ského roskvětu.

Tenkrát osvědčilose oprávněné pořekadlo: „Stav
rolnický — jest jstavem živícím a zemědělství jest
hlavním sloupem badovy státní!

A skutečně vydržel tento mobatný sloep, kdyš
v poce 1873 barsovní krach náhle zdrtil papírové
sloupy chrámu moderního blahobyta, chrámu divokou
nemravnou špekalací zbudovaného, ——a povážlivá
krise vypukla v krezích národního průmyslu i obchodu.

Ano, tenkráte ozývaly se úpěnlivé hlasy z krabů
polekaných kapitalistů : „Jena dobré aklisně mohou
býti naší spásoul“ Ty dobré sklizně skytečně
přišly, a opět se uzdravilya npevnily poměrynárodo

v naší říti a kapitál opět smobatněl!

A jakému vděku těší se toto tusomské semě-jděletvísa to, že v Rskomskutakřka utvořílo — a
v roce 1873 zachránilo před zkáseu — ten kapitál,
průmysl i obchod, a za to, že státní příjem ——od
roka 1868 (kdy obuášel 202 mil zl) dosud zvýšen
býti mohl, aš na obnos 690 mil. sl., k čemuž gemů
dělství naší předlstavské poloviny říše přímo 1ne
přímo nejméně jednou celou polovinou (asi 350 mil.
sl.) přispívá VOdpověďnatovšejevíse— v sájmuzemě
dělství, ano v zájmu státu a povšechné státní společ
nosti na nejvýše důležitou, a odpověď tu dává nám
panující bída a mouse vkrusích našeho hospo
dářství /

Jak tato bída povstala, jest známo.
Kapitál notta na novo sesilený utvořil velmoc,

která postupně opanovala obor téměř všech živností
občanských. Á velmoc ta vrhla se komečně způsobem
brabivým i na pole nejstarší, a lidu nejpotřebnější
prodekce,na oborvýrobypotravní£najejí evrop
ský trh!

Započala obrovská polí nadprodukce, ovšem
hlavně v krajinách zámořských, avšak vzdálenost ne
vadí době parní «liy. Obrovskou nadprodakci ta

k.

v příštím roce BOleté jabileum svého obrozeníI
A přece sesmíme zoufat|
Pozoruji sa dobu svého života příčiny a důsledky

dobrého i zlébo v obora polstho hospodářství a kojím
se pevnou nadějí še dokud nezanikne pošehnaný
pramen z procu matefské půdy,
sahýne/

Ovšem,musíserojaletveneačitíspramenetoho
wvddomělečerpat,amusí60konečněstátiskutečně
svobodnýmpánem svého slatku a , —vare
váníc se pout otroctví dluhu, a toalespož divku
nového, nebot dlnby jsou pouta mnohem )

Y-naději,že bude opět lépe, še. rolnistro naše

Neméně smíme donfat, že všeobecným nátlskom

docílíme zákonitého vyhučení obé loupežné vy mobursách obslních, onoho podvodného obchodu
papírovým, kterýmž blavně tak hluboko sníšeny byly
ceny obilaí, zyláště kdyš hromadnánabídka skuteč
nébo zboží to ulebčaje. .

Ale také unás vČecháchsnadprobodí00ke
nečně cit vlastenecký a mobude odběratelů uherské
pšenice a mouky w nás. I jest vůbec naděje, že
nejen v krajinách zámořských, ale i v Uhersku nepo
rostou stromy do nebe;tam jako tu nezůstanepolní

výroba tak lacinou. Ubode zisku, Ko ovál eko.tržní ceny sloupnou, nebot práv
Pakt DSLdobře potílatil tě wsto ukasaje! Abede

opět lépo; stav rolnický nesahyne! 7
Toho časn ovšem moří a zmrzečeje většinu ne

šebo rolnictra — tem meblahý dluh a co při
tom nejsmotnějším, jest, že dluh ten na statcích sel
ských váznoucí z větší části tal v době blaho
bytu — při dobrých cenách obilních. Bylot ho dle
statistiky jiš v roce 1881 přes 1.000 milionů zlatých
v Čechách, a to 700 milost zslat. sa

v .
Jestřiže jednotlive snad lebkomyslně uvalili na

statek ovůj dlub — (tož přece nelse řící, že věloti
byli nebo Jsou lobkovášnými kdež mají statek ze
dlužený| 

Oo jest tedy blavní příčinou, že selské statky
většinou více méně jsou zad“ eny?

(S přílohou.)
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p. kardinále arcibiskupa v drahé ochůzi kanovník
kapitoly sv. Vítské vys. dp. dr. IKrásl sa argidiecéci

(1Yy0000 otěné ohromášdění!
Dostalo© mi té cti, posdravitiVásjménem

J, Ee. nejdůst. p. kardinálaarcibiskupa pražského,kterýzasedámaprestolusv.Vojtěchavkrál.hlavním
Praze.
Jakoar. VojtěchmaZelenébeře se modlil,aby

Béh odvrátilsábubuodtéto naší semě,takmodlíve
Arcipastýř náš, aby Běh dobrotivý nedopustil, by

tomto královstvínověra askása mravůzapouštěla

Uírkov katolická můše « chloubou říci, že v šádné
době neměla tolik zjevných i tajných nepřátel, kteří
dle plána o jejím zničenípracají, jako v nynější době.
Heslemjejich jest: „Vyvratte, vyvratte ji aš do zá
kladu !“ Jednotlivé člásky víry dali bysi ještě líbiti,
jen kdyby ji mobli odstraniti; po mí ovšem odstranili
by též ty články. Jedná se tedy o bytíči nebytí
církve. Církev Kristovu pronásledovati znamená tolik,
jako pronásledovati samého Zakladatele jejího, Spa
sitele našeho.Co by bylo bes církve s křesťazského
katol. náboženství ?

Jako v livotě Krista Pána byly okamšiky, kde
i nepřátelé před jeho Majestátem se skloniti a tento
majestátusnatimasili,takjesti vjehocírkvi.Byly
časové, kdy i nepřátelé uznatí musíli důlešitost a
a vznešenost jeho církve, avšak tito časové byli jen
jako okamfiky, krátké hodiny v dějinách církevních.
Jako její Zakladatel byl více pronásledován než uscá
ván: tak i ona. Avšakona jest zde, nedáse odstra

" piti, nedá se bez okolků zahrabati; chtějíce nechtájíce
musí nepřátelé její s ní se obírati, Ona jest nyní
středem nenávisti takofka celého světa. (Tak jest!)
O Kristu Pánu 60 pravilo: My mámezákona dle
zákonatoho musísomříti;nynípravísejen např.
ve Fraocii o církvi: My jeme «i udělali zákony adle
těch musícírkev katol. býti nejprvesnížena apak
odstraněna,

Co vůči tomu čisiti? Katolící musí míti důvěra,
že myšlénky lidské nejsou myšlénky bešské, a še ani
brány pekelné církev nesboří. Vy budete se rmoatiti,
a svět se bade radovati, avšak zármutek Váš promění
se v radost.Ten,kterýbdí,jestvlodičcesvé,1kdyš
tato smítána jest bouřemi. Otřesena může býti církov,
ale zahrabána nikdy. (Nikdy !) Dorášeti na ni mohou

nepřátelé, ale doraziti jí nikdy nemobou (Výborně l)
Pozdější a nynější nepřátelé církve domnívali

se, še první nepřátelé a protivníci nebojovalí dobře
proti ni. Proto vymýšleli nový způsob boje, me násilný,
nýbrž posvoloý boj, krok za krok beskytíša, zkano
biti, opovrženou učiniti, ošebračiti církev a pak od
straniti. Ten, který v nebesích jest, ce jim vysmívál

Naše naděje opreti takovým úlokům jest, že
ném Bůh pomůše.

mo

«

Vojtěchado našímatičkyPrahy.
naši: i :

Vdp. $l. theol. dr. IKordáč pronesl v pon
dětní odpolední schůzí tuto řeč:

Vaše bickagská Mílosti volocičné
obromážděníi!

Přisášímjem kratičký pozdrav jménemkatolíků

Česká, alé I přemmokýchkašolíké Němcůdlecése L
Litoměřickádiocésose skládá postránce národ

mostní asi ze úvou částí obyvutelů německých a jedné
části obyvatelů Českých. Kraje německé vykosají na

- Vzhledemkvelkoříši rakoaskénachází 0e die
cóse Htoměřickáma periferii říše, tvoříť vcelé své
délceod Chobaaš kJičína, podélRadohoříaž ko
Erkoaošímsoverní hranice oprotiříši německé,

dejhlavnějšístřediska indastrie království českého a
po DolníchRakouslokcelého Rakouska.Labe a dro
jitos drahou na obojímbřehu a srozsáhloa a hustou
sítí železnicetvoří tepnu tělesa království českého aodnášíapřinášínejenzbožímaterielní—olei zboží
idealní vohledu náboženském,národnostním| po

lítickém.
Tyto idos tvočíkras, kterýdnes mohutněbýbe

8prosycuje věškerévrstvy lidu českého 1německého,
ato nejen v „ ale i vcelém Rakousku,ba
vjistém obleda | mimoRakousko.

Zdá se mi, že tuto fási veřejnéhoživotanašeho
lze dobře porovnat te živelními silami v atomech,
vprvcíchtěles světaviditelného.Nežse aflyty dle

rovoanou hmota — (tohu vabohu, jak praví písmo
svaté. Ale Duch Boží se nad tímto tohu vabobu
vznášel a slovo Boží serznělo: Budiž — a stalo ee.
Badiž světlo — a bylo atd.

Dvojí síloa základní, dle odborníků věd přírod
ních, uspořádal Dach Boží tvůrčí viditelný svět: silou
mecbanického pobyba a silou tepla a světla. Jedna
bes druhé nepostačí. Tak podlehá a řídí se sílou mo
chaniky těles nebeských — ale vystydnnv — abych
se populárně vyjádřil — nemá dostatečného tepla a
proto na měsíci aení — života, není ani fora ani
fasns, nýbrž vystydié lodovité hory, doly a planiny.

Velecténé shromáždění! [ při obrození světa Vy
kupitelem, Ježíšem Kristem, se vznášel Duch Boží
nad malým kruhem svatých apoštolů, v den prvních
letnic, v den oeslání Dacha svatého. A svatí apošto
lové ani nesměli se dříve romejíti do celého světa, aby
jej obnovili, dokud nepřijali Ducha ev. „Et prnecapit
ole sedete in civitate donec induamini virtute ex alto.“

Bily, které tento Duch k regeneraci světa do
srdcí apoštolů a do srdcí věřících vložil, byly: justitia
et charitas (Potlesk.), majorantemest charitas. (Hlečný
potlesk.) Ano, velectěné shromáždění. Drojí síla vládne
i ve osvětě dachů, v šivotě veškerého člověčanstra
Justitia et charitas.

Jestitia ost fandamentumregnor. (Nové měl)ot obaritas jest dokonalost spravedlnosti. (Výborněl
Jestitia ve světě dachů odpovídá mechanické ve světě
bmotě; oboje síly vykazejí jednotlivým dílům celku
světového odměřené jis dráhy, aby nenmarazily a ne
mrazily jiných. Ale jako eíla mecbanická bez tepla a
světlašivotanedá,takani justitiasamaosoběbez
lásky života člověčenstrunedá. (Bouřlivý potlesk.)

Pročeš přínášeje pozdrav katolíků Čechů s ka

nejvroucnější touhu s přání Jebo Exec. našeho ndp.
biskupa dra. Emanuela Schoobla (Sláva mul) rodáka
diecóse litoměřické, a ršech katolických Čechů a pře

cennost přivederovnoprávnost (nový potlesk) obou
národů, ú 1 Němců,a život rovnocennýcha
rovnoprávných rosnítí a udrží teplo a světlo lásky

vedinost a láska dají ci políbení emíra.
Přinášeje pozdrav diecése litoměřické pronáším

1 toto přání: Induamini virtate ex alto; oblečme se
silousnebes,silouDechaosv.,kterousi mámery
prosit po příkladě sv. apoštolů modlitbos.

Ku kopci ještě několik slov: Přichásímod per
nosti terezínské k pevnosti královéhradecké a vidím
obě rozvaleny. Obě byly postavemy na periferii krá
lovství českého a tudíž říše rakouské k sáchraně
semě 1 říše.

Příštím rokom slavíme jabilenm padesátiletého
slavného panování Jeho Apoštolského Veličenstva na
eko nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa.

Přinášeje z Litoměřic pozdrav pronáším i toto
přání: kéž by v roce jubilejním na místo rozvalených
dvou povností v na základě apravedinosti a
lásky křešťtanské ee sbudorala pevnost jediná —povnostmes kameneamalty,alepevnostzvěrných

a katolíků Němců.

Sevrou-litytomilionysvépravicek míra—
pak se zdvihne kolempásma bor Šemavských, Radých
a Krkomošínerosborná pevnost neochrana nejen krá
levstvíčeského,alei celéříšerakouské, na ochrane
víry Svatováciavské, trůnu Habebarského. Jestitia et
pax osculatne. (Nadšesý potlesk.)

Pozdravné dopisy a telegramy,doblékatolickéhosjesdukrálovéhradeckého,
Na telegram, který zaslal sjezd

katolíků v Hradci Králové sv. Otci,
došla dnes tato odpověď: Carolo Ervino Comiti
de Nostitz Rieneck: Gratissima habuit Pater

beatissimus devota debitaegue observantiae
officia catholicorum aď coetum isthic collecto

rum, vobisgue omnibus apostolicam Benedicti

onem peramanter in Domino est impertitus,
M. Card. Rampolla.

Karlu Erv'novi hraběti z Nostitz Rieneků.

Projevy úcty a povinné oddanosti kato
líků tam na sjezdu shromážděných ráčil av.
Otec přijati velmi blahosklonně a s velikou ra
dostí udělil vám všem apoštolské požehnání
ve jménu Páně.

M. Card. Rampolla,

PosdravyJeho Eminencenjd. kardinálaPražaké
ho, bnížesrcib. Olomouckého, biskupa Litoměřického a staři
čkého vůdce národa dr. Františka Ladislava Riegra
přijety byly boublivým potleskem. Také dopisy ostatních
hodnostářů a spolků, svláště posdravné telegramy ze
sesterské Moravy, bratrského Slezska, od mod-éhs Da
naje i « krajů slovineko-chot zatekých přijaty s poohvalou
a bluóným potleskem. Pozdravy postapně uveřejníme:

Z Českých Budějovie: Vysoce slavnému před
sednictvu ejesdu katolíků diecése královéhradecké. Dej
ůh, aby ejezdu katolíků diecése královéhradecké se po
dařilo blašivé a spasné vědomí pravdy Boží katolické
daleko rozáíl:ti a hlabokoutvrditi. Martin Josef Ří
ha, biskup badějovický.

Z Hrádku u Sušice. Jea osmdesátník ohuravý
může jen v duchu sáčastníti se sjezdu a modliti se doma
v Hrádku sa Boší požehnání k němu kněs jabilér Voj
těch Hlinka (spisovatelFr. Pravda).

Z Dolních Beřkovice: Božího požebnávía stkvě
Mého zdaru přeje Ferdinand prino Lobkowios
předseda zemědělské rady krélovství Českého.

Z Klimkovio ve Slezska: Kéž újezd Váš je účin.
nýmoffeta pro anobé hluchoněmé katolíky v
národě našem. Katolicko-politickájedsota v Klimko
vících ve Slezsku.

Z Král. Vyšehradu: Nedáme re nikým másti,
oírkv:, králi, vlasti. Václav Beneš Kulde, kanovník
Vyšehradský.

Z Vídmě: Jménem jednoty ov. Methoda a její tří
odborů přeje s plna srdos hojného požehaání Božího, aby
porady ajezda, církvi a vlasti mír a roskvět přinesly.
Iraelát Horný ve Vídni.

Z Visigmana: Svo za vjera i domovinu blagodaju
je s katolickými jugoslavjer'. Josip Ptašínoski, li
Kista 44.

Z Rajhradu: Účastníci výročníschůzeapoštolátu
ev. Cyrilla a Methoda v Rejhradě přejí statečným kato
Kkům českým hojného požehnání. Kenovník Vojtěnh.

Z Bracku mad Litavou: Neodkladnépráce mi
nedovolí se dostaviti zítra do Hradce. Přeju sjezdu všeho
Bošíhosdaru.Jan hrabě Harraob.

Z Meramu: Bůh šebnej výsledka ú-ad Valich
Filip, kanovník v Gos.ci. .

Z Prahy : Jmenem 700)členek křestenskosocial.
mího spolku českých čen a dívek v královetví Českém
volám: Bretři vzbůru erdoe! Pá+ Ješíš volá k práci.
Nemeškejme za spásu národa v boj se vrhnouti. Ježíš,
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Sjezd kupoctva v Hradci Král.
Vneděli, dne 20. t. di bylo náše město

opětné slavoostně naladěno; se všech veřejných
a přečétnýchsoukromých buďov vlály červenabílé

pory, vítajíce tentokrát naše uvědomělé české
obchodnictvo, které se tjelo v bojném počtu z ce
lýchvýchodních Čech, aby porokovalo o potřebách
svého stavu a vzpružilo se v nynější vážné dobé
k další činnosti. Prostorná útulbá síň ve drubém
poschodí nové vyšší obchodní školy byla atěšeně
naplněna. Průběb schůze byl v podstatě následující:

Starosta obchodního gremia v Hradci Král.
pan B.E. Tolman vítel jménemgremie,jménem
pořadatelstva a jménem sboru pro udržování ob
chodní akademie přítomně a představil přítomné
poslance K. Adámka, dra Slámu, M. Hájka
a Maštalku, dále jeko zástupce městapurktmistra
dra Ulricha a továrníka p. Jar. Červeného,
tmimo to vládního komisaře, který dostavil se jako
host a májiteledomu p. Krušviče, jako zástupce
živnostenského úřadu.

Po uvítání účastníků sjezdu starostou drem
Ulrichem jménem města a všeho obyvatelstva
zvoleno bylo předsednictvo sjezdu. Předsedou byl
zvolen B. E. Tolman, kaihkupec v Hradci Kr.,
prvním místopředsedoup. Kostetscký, obchod
ník £ Pardubič a zapisovateli zvoleni pánové Joa.
Bartoš a Paďour z NovéhoMěsta n. M.

Na to uděleno bylo slovo p. Řezáčovi,
obchodníku v Hradci Králové, který promluvil o
průkazu způsobilosti a obchodu podomním. Řeč
ník stýskal si na špatný dosavadní živnostenský
řád, který však státu vyníší a vláda tudíž sotva
bude chtiti jej odvolati. Vláda na naše žádosti
odpovídá vždy, že můisí .zavésti dříve Šetření a
tak máme se pořád stejně. Rovněž záhubným pro
stav obchodnický považuje řečník zákon o podom

n Dán Pan Blach 4 Nov. Byd nevidí+00 aib Způtoběibstiřelah pddlác. n Je
hlička ze Skutčepovažuje za velmi škodlivé, že
obchodnictvo se neblásí k poradámlak jsko jiné
stavy a kdyžse často , Vřtdemyolí,že se
mv véde dobře. Apéluje ná poslance, aby pomá

B o ee u jabileucísařea krájey obchodn měl wmfžem. Nymí pro
dávají továrny všecky Dodřehy pra obuvníky c
dříve obchodník prodával a poškozují tyto. Při
Mlouváše za Kčfo >Svůjk svémula proti Nem
cům. Pan Potrides z Rychnovaprová,že náš
dórost věnuje se jimétmuzměstnání a příčinou
toho jest, že naučili jsme se nedoati vážiti ai Gb
chodu. Řečník jest proti přijímění učňů zBd
nezkušegého a k obchoda neschopného. Pan Ky
sela z Nov. Bydžova praví, že máme patento
podomníčh obchodu 'a 'jióu v tím mnoliá dobrá
ustshovení. Često -přijde takový obchodšík se
2-—3 pomahači, ač to egní dovoleno. V Bydžově
okutovalo město několik takových chlapiků, —
oalenec Adámek odporučuje svépomoc a přej

si, aby přání, jaká má být způsobilost bylo esně
formulováno, an jinak bychom opětnědepřišt Ku
cíli. Rovůét je tko dáhředu, aby podomní obchod
až ne některé výrobky rukodfiné byl zrušen. Pan
Starý z Vys. Mýta myslí, že detailisté poškozují

si obchod sami vými cestujícími. PsaoAug. Horais z Pardubic mluvilo' pracovní době a pouka
zuje, že čisto bývá obchod otevfen až do 12. h.
v hóci. Stýská si na potíže při taměstnání. Někde
učenníkmísto učení tahá vozíky, a mimo pokra
čovací řkolu nevezme pera do ruky. Souhlasí
s pracovní doboy i2hodinodu a pavrbůje od 6—12.
hod. depol. a od 1—7. bod. večerní a nenamítal
by proti célonedělnímu klédu pranic. (Souhlas mezi
přítomnými příročíei). O lhůtě výpovědnímá za
lo, že je nejlépe, aby si súčastaění vyjednali sami
imezisebóu lhůtu vědní. Apelujena poslance,
aby se zastali obchodnictva. Pan Bloch z Nov.
Bydžova myslí, že bylo by dobře zaměstnávati
pomocníky více než 12 bodin, ale obchodže by
mobl býti déle otevřen. (Odpor.) V Bydšové je
Usnesení gremia, aby pracovalo se nejvíce 13 h.
denně, O ruchu mezi pomocnictvem praví, že se
podobá socialistickému. (Volání: »Ohola mezi
příračími). Pan Kalfus, zástupce pomocnictva
praví, že p. Bloch nečte české listy (Hlasy: »Čte
Tagblattl«) a neví, že pomocníci nejsou socialisty
Dále promlouvá o svízelích pomocnictva, kterému
pro nedostatek času schází řádné vzdělání. Žeob
chodnictvu neuškodí kratší doba pracovní, jest jisto,
ano spíše mu prospěje. Obchod je sprřostředkova
telem a co -kdo nutně potřebuje, to si jistě na
koupí dříve; dělnictvo to říká samo. Vše to je
pouhý zvyk. Je smutno, že se náš český obchodník
snižuje až k 16hodinné době pracovní. (Souhlas).
Organisace pomocnictva není a nebude proti akci
obchodnictva. Pan Dub z Prahy vyvracel důvody
páně Blochovy. Pan Josef Brusnický z Jaroměře
myslí, že celonedělním klidem poškozeny by byly
obchody koloniální. Posl. Adámek přimlouváse
za zkrácení doby pracovní ze zdravotního ohledu.
Vždyt i kupec je člověk a ten nemůže se ani jeden
dea v týdnu věnovati rodině. Psn Horais
navrhl, aby nedělní práce byla od 7 do 10 hodin
a všední pak budiž dvanáctibodinná. Pan Petri
des přmlouvá se za třináctihodinovou dobu pra
covní. (blasy: 11.) Nedělní klid aby zůstal jako
dosud. Pan Kysela z Nov. Bydžova přimlouvá
se za to, aby neděláí klid celodenní zaveden ae

bý án městský obchodník nejvíce od ldů tenkovského trží. Pan Šimek navrhí, aby doba prácovní
všedního dne bylaod 7—12 hodin dopoledné 4
pak od 1—6bodin večer. Návrh tento přijat, jakož
1 návrb na nedělní dobu pracovní od 7—1 hodiny
dopoledně. Pan Kysela z Nového Bydžová přo
mlavil o organisaci kupectva a vyměnění se téhož
ze společenstev smíšených zřízením žup. Řečáík
očekává od utišení národnostních štvánic lepší časy
i pro obchodníky, sn zbude pak více čásuná

plodnou práci a doporučuje zřizování okresníchžup. PanGrossman, zástupce jědnoty obchod
ních gremi( v království Českém doporučuje hlavně
dobrou organisaci a vyzývá k přistupování k zem
ské jednotě. Týž řečník pak promluviv o záložnách
gremiálních a zřizování velkonákupních družstev,
jest pevnévíry, že zemská záložna obchodních
gremií nabude v ohledu ekonomickém, společen
ském i národním dalekosáhlého praktického vý
známu a že po čase bude tomuto ústavu možno
zakládative venkovských městechzáloženské po
bočky. Neméně důležitým úkolem bospodářské
organisace kupectva jest zakládání družstev velko
nákupních, kteréž jsou důležitým svépomocným a
emancipačním prostředkem „vůči velkoobchodům
a velkoskladům, jež spočívají v rukou nám po
nejvíce nepřátelských. Společná nákupní družstva
umožňují menšímu kupci, aby se zásoboval u prá
mene a za výhodných podmínek zboží + dobré
jakosti nakupoval. Zisk, který sobě nyní drahá
ruka ponechává, plynouti bude ve prospěch drúž
stev, tedy nepřímo i ve prospěch jednotlivcév do
tyčném družstvu súčastněného. Paá B. E, Tol
man promluvil pak o obchodním školství, ktéřé,
jak pravil, je tak macešsky od státu podporováno,
že zřízo výtině koly soukromé, ač stát
všemožně $ o jiné zařizuje. romlouvěje O za
čátcích školství obchodního, poukazuže řečník ku
cizině, kde školství lépe pokrečovalo, poněvadk
bylo státy nadáno značnějšími subvencemi. Rovněž
české školy u nás proti těm, jež jso v krajích
německých, jsod odstřkovány. Našemu národu
chybí bobatší véltoobchodnící, jebé wejí jiní ná
ródové, proto, že nemáme vysokýchškol obchod.
ních ku náležitému vzdělání. Řečník přimléuvá se

za snštěnívšechobchodních škol a epeluje na
ance, aby byli v tóm mocmi. Poslanec

Adůtňek souhlásí, že tdpeckých štelt pokračova
cích je málo a návštěva ještě bídmá. Žáei obyčejně
chodí do škol večer unaveni. Nyní sákobem stala
de sice jistá náprava tím, Bonávštěvaje povinné,
Školství vyvihuje se zvlastní iniciativy Kdu. Naše
školství je vády 'úkrůcenopři webrencích:
a proto Tnusfse srujatí stenovisko ratosomistické,
Pan Zacbař z Pardubic projevit rovněž přání,
aby obchodnidtvo usilorefo, býti vllaidém ohledu
Vatřottatným.

Při vdlnýčh afřřších ožnáthilo gtenhém v
Tůraově ústy p. Koťátka náříh,abyna přípicy
obchodní komory liberecké odpovídalo se česky«
vymáhalo na ní, sby v jazyku našem « námi
jednala. V odův toltdto běvátu: byly obsa
Ženy četné stížnosti. |

"Tajemník jednoty obchodního grttta pan
Stibic mluvil o nešetrnosti libeřecké kdmóry.
Slavné shromáždění projeví důjista hluboké roz
hořčení a nevoli nad neslýchanou odvážlvostí 60b
chodní komory liberecké, kteřá nepřipooštějíc ni
jediného zastoupení, v úřadování svém odpírá ob
chodnímu poplatnictvu i3 politických okresů -a
32 českých měsí příslušných práv jazýkovýcha
národních, která je nad to uřáží a jého hospo
dářské a hmotné bytí vážně ohrožuje. Jednota
obchodních gremií v ktál. Českém badíž proto
vyzvána, aby veškeré stesky českých obchodních
gremií z obrodu komory liberecké s obchodního
gremis v Lounech, co jediného čestélo v záplavě
komory chebské bedlivě vyšetřila a onich přímo
ministru obchodu a klubu poslaneckému zvřáštním
pamětním spisem zprávu podala. V uvážení pek,
že obchodní komora liberecká nešetří zájmů če
ského svého poplatnictva, že je uráží, ano je i po
škožovati usiluje, že dále obvod komory liberecké
jest u přirovnání s obvody ostatních kontor tek
nepoměrné rozsáblý, že snadné, spravedlivé ros
dělení připouští, budiž za spolupůsobení všech po
volaných činitelů o vymanění všech 13 českých
politických okresů a 33 dotyčných českých soud
ních okresů a měst z obvodu komory liberecké
ustlovánoo ufvořenínovésamostatné komory s bčohto
v král. věnném méstě Hradci Králové Ímo,
zároveň pak ze stejných důvodů přidělení okresu

ské vymabánol
Návrh tento přijat.
Pan Zachař z Pardubic protestoval proti

tomuto návrhu, ani bychom novou komorou po
sílili (17) své nepřátele, a myslí, a myslí, aby ně
které české okresy z pražské komory byly přídě.
leny k liberecké. Pan Karel Adámek, který si
Patrně nechce roalít ocet. ani s Chrudimskými, sni
s Pardubickými, ani s Hradeckými, kteří všichni
žádají, aby v jejich městech obchodní komora
měla své sídlo, připadl na geniální myšlénku, že
zřízením obchodní komory pro východní Čechy
mobla by česká většina v pražské obchodní ko

padlo, že rozmnožením zástupců malého obchodu
a průmyslu by se tomu dalo odpomoci? Pen

'Haápt z Mělarkkniduvfo díkérihu a iavrhuje,
aby všichoi ořftamní usitováli o vymytění tehdté

ktěřéžáhubiřdby rěfářka1 obchoděika.Dále —*
stěžuje sí Féiník ad Epetholi víbů třy úuhřii.
Návrh byl přijat. Dále usneseno, *by jednota ob

chodbích greií vypracovála a výdahi tištěnou.
zprávu o celém jednání.

Tím sjetd skónčěti,

Polítloký přehled.
Povatání v horách indických za af
6m pomezí se šíří. Mohamedánští duchovní blégaask

bají svatou válka An: m. istanci poč
porují patrně povstalok,Místokrál indický aádul hzoto
emira, obyns mu otásky jaeněodpověděl, jinak še
považován bade se negřítela. Plakerník Gordon ob
držel rozkas, aby vnikl průsmykem kohatským do
úsemí samanského, kdeš Orakzajové velmi nebespečně
ohrošají povnůstka „Gulistan."

Balkarský předseda ministerstva
fStejlev prohlásil, še nechtěl Rakousko uraziti, če
spravodaj berlíaského časopisu jeho alova překroulil“
Zda-li je tomn skutečně nevíme, ole Rakousko 60
s odvoléním tímto spokojilo a neshoda s Belharskem
odstranéna. Zástapce rakouské vlády vrátil se do Bofle.,

fpelok rusko-franconzský. Německé
)pisy se v dělání proroctví opět smýlily a přepo

se, še president francouzské republiky bude v
v strohračtí at pouse a tot sdvořilostíjako krátce
přednn císař Vfllh.Voješaké purády byly ovfim
stejněvelkolepy,— princ Ludvík Napoleon adnd

vešli olesři Vlěmovi i presidentm Faarori —dra.
svůj plak —- ala car Mikuláš p pak

Sens ko merádům vostatečnéní děfraneoeseká,
a při banketu na rozloučenou promesl ve Francii po
lete toužebně očekávané alovo „allianoe“ — opojem
ství Ruska s Francií. V Paříží a v celé Francii pa
nije nad tim jísot nebývalý. K uvítání ideta

, kterf se 51. veder veěti Pale,učiněny velkolepě přípmávy.Can :presideztova od po
bředí l ořakákeně do Pašášebyla triumfální. Veškúředníciotátnía městětíobdráslidovolenous úřadů,
aby 6 mohli súčastniti uvítání.Celá Paříš anejvíce
JMavníalice esdobeny prapory, na náměstí

sřísená alávobrána, u níž Bopomoo města posdravílaresidenta, při čemž mu odevzdálaskvostně prove

čenon sk p- pořádali krajské náčedníolarosku, aby ] we
nosti. je „Soir“ tvrdí, še aé do nedávna bylo
mesi Francii a Ruskem umluveno jen prozatímné vo

jenské vbolnjní. je ma Rusobdrdelprý l ola "bůdevPetro
pě apojetotní messiobézna státy prohlášeno a dne84. L as obdršel prý ministerský předsedo
ckonzprávu,še amlouvanavýbojaodbojef Be:
akem s Francií jest uszaviena. .

Ruský omr, cařices'oběnadítkama,střýcicarovi
velkoknížataVladimíra Pavel zavítalivúterýdo Va
Šavy,kdež vkrálovském zániku Lazienkách sífloti budou
Bdkalik dnů. Polabý lid i dlechia uvítali císeře Mikuláše
U. ajeko rodizu slavně, vádyt doufají, de jim povolí

mnoháaadržená -CarMiknláš ulovilPoláka jiš
v mnohém ohledu, popfál jich víře a řečívíce volnoslů,
sbavil je mespravedlivé válečně dané, pokuty to sa po
vstiní v jetech 1963—04Atnerální království
polského,MišeIsorotaskíj,jevík Pokilkrůmvětšíbleho
vůlí -ndž-tazovýgomesalGurke,který nedovolilani léka
řům,akys tělo nemocnýmia umírajícímiPolákysměly
se doresuměti v jejich mateřštině. Kníže Umertinakijdo
volil, še národ.polský amí ve Varásvě svému největšímu
básníkovi Adamovi Mickiewiczovi postaviti pomník. Kéž
by car Mikoláš dílo to doplnil a dovolil Pohíktm, aby
díla svých slavných vatelů směli vjasyku vvém ma
teřskémčísti ve ik kéž by jimučili? pisen svobodu
jazykovou a nábošezskou!

Ronforonce vůduů -praulee konely40 ve
utředureVídniZČechůsejichúčastnilidr.Horeld,dz.

-Pacák, Janda, Kafan a did dr. Strénaký.Dz. Kaisl, jehoš
.vyhlídkynaministerskýreksenezmánily,teď„chnraví“a
pan dr. Kramářmešká v cizině (Proč zrovna teď?). Na
konfereaci jedaalo se o taktickém postupu A zásadním
upravení poměru vlády k většině a upravemí poměru vlády
a většiny k obsirtkci Vláda šádala po
většině záruky, že tato bude záležitosti státní pravědelné
vyřízovatiavětěnašáďala zárukyna vlášé, vjakémpo
stapu bude vlédejejí progvan vodpovědima trůnní řeč
obsatený, ushutočňovati.Jdmecká ovetrakce mazí se uči
niti sestfením pariamentárního řádu, učením křiklounů

atd. neškodnou
Že mladočeští předáci při tomto jednání „své fsásady
svobodomyslné“ silně požramotilí, o tom netřeba po
chybovati. Jinak radikální poslanci mluví a píšu a jinak
jednají, když přijdou do vládní větětny. —Hrabě Badeni
prohlásil,še se nyní chce opfrati jen o větělnu.Program
jejípřijal, alezadímposlancům žádnýchsámk nedal.

Drobné zprávy.
(Deobní. Učítalem na obecnézdejčí školepo

Chse šadatelů p. t. p. VéčlavKoženýposad v jcích
nedanovený.

Zápis žáků do I. e k.vZ yeEzonlky
|hod. a 17.záříod 8—9hod. dopol. v ředitelně ústavu
sápie dáků s jí a ze čkol měšťanských do tříd
II.—IV. jest jem dme 13. září od 8 -10 bod. dopol.;
po sápise kosají se přijímacízkoušky. Žáci s jiných
teslek zapisování b dne 16. a 17. září od 6—13
hod. dop. v ředitelně ; konečně žáci sdejší přiblásí se
dne 17. září dop. Blidší správy vyhlášeny jsou ma
černé desce v b č ústavu.

Nae.k. gymuasie v Hradel Král.
jest sá pis šiků do I. třídy dno 16.0 17. sáří 6. r. po



kodděod6—9bodies,nocýdiřčákůdojinýchtříddno
16. a 17.náší oď 9—10 hodin dopoledne; přijímací
skoněkydoL klyjsendne14.s 31. ©půl 10.

: bodleš, 6 M. nollsaja Aňa 18. září ©©hodio.

Re iman1708 JAKAjemt noubytnéSřebakřestního(rod
Velkomakademii ve praspěch če

mohu »Dobroslere dne 11.L. m. v městekém di
uedle K'icporově, Vedle celý žady prvých umělců
jest získán pro veter tento mladistvý hudební
ekledatel pem Moor z Prahy a operní pěvkyně

dem k účalu výše naznačenému lze deufati, še
návátěva bude veliká a že město naše dá jasným
apůsobem na jeva, že mu není lhostejný osud
našich menšin, našich atrádajících bratří x suza
vřeném« území.

V Národních Eístech glossiruje„ná
rodní tně:“ — patrně redakční paler Vyklous—

„ve své obvyklé manýře katolický sjezd králové
hradecký. V polemice s „K, L.“ vykrucují se „N.L.“
jak mohou a píší na př. farisejsky: „Kacířství šád
mého se nedopouštíme, kdyš tvrdíme jako všichni
(i církevní bisorikové), ds sr. Cyril a Methoděj,
kněží to církve východní, přinesli k nám křesťan.
stsí, kdybychom řídily se „Kat. Listy“ a panem
Frýdkem, musili bychom psáti: +Pokatoličení
Slaranů“, +Pokatoličení Rusů«, aČechá“, „Mora
vanů.“ Kristus řekl: „Učte všechny národy a po
katoličte je ve jmenu Otce atd.« — První Sva
tost jest: sKatolickost!“ — Ktakovým nesmyslóm
nutí nás historik „Katol Listů« tahaje historii na
pole dogmatu. Také je smatno, že pau bistorik
„Kat. Listů« a pen kanovník Frýdek nevědí, že
přišli sv. apoštolové Cyrill a Method r. 863 na
Moravu s že nemohli přenésti křesťanství do Čech
teprve za sto let r. 973, jak tvrdil P, Frydek.«—

politovádřm masímé +Nár. Listům“ vytknouti,
že v polemice své se dopouštějí brubých nepravd
a ltí. — Vysoce důstojný pan generální vikář dr.
Frýdek ví velmi dobňe, kdy svatí vérozvěstové
slovaoští přišli ma Moravy, a om také netvrdil, že
přinesli křesťonetvído teprve sto let později,
roku 973, ale-vye.dp. kanovníkdr. Frýdekpravd
doslemuě: „Vítám Vás v tomto milémnašem mě
stě křesťanském,kteréhned mesi prvmími v Če
cháchvíru křesťanakoupřijalo,jiš od rokm 073
JAŘi svém chdáž jen dřevéném)ehrámečka
tvatého Klimesta vlastního faráře,a
eset reků na te areijábna mělo,a které
po více století v ohledu nábošenskémsa první po
PYase v drahé naší vlasti platilo.“ — (Vys. dp.
kaoovník dr. Frýdek výslovně rozeznává $ doby.
Praví, že městoHradec hoedmezi prvními v Če
cbách víru křesťanskou přijalo, tédy patrně již
za doby koížete Bořivoje a života sv. Metboděje,
tedy na konci druhé polovice IX. století. -Rek, kdy
obyvajejstno Hradce víru křesťenskou přijalo, ne
mobl udati, poněvadž přesných historických zpráv
vtom nemáme.HistorikV. V. Tomek pravív

ose bl pao bností města Hradce Králové:se.tší peabybnosti byl.v i bnedsa-pet
ních časů. zavedení křesťanství v Úechách,a fedy
jeté.zapanstvíraduSlarafkova(tato.trvalodo
r. 995), vystaven kostel na jméno svatého Kli
menta na místé nynějšího kostela téhož jména,

obrácený s rozdílem od obyčejetehdejšího kůrem
umebolioltéřem velikým- ke straně půlnoční místo
východní. Poněvadž aspoň za dvou století potom

ádného jiného kostela v Hradci nebylo, musil
-kostel tento býti ferním.« — J. J. Soleř -v dě
jepisu církevním praví na str. 244—346: „Léta
spásy 874 Bařivoj, kníže český, pokřtén jest od
sv. arcibiskupa Methedia na hlavním hradě Sva
topluka moravského, totiž na Velehradě, Jebo po
kčténím cozhodauto jest. vítézatví křesťanstva pad
pobenetvím v zemi české. Hned v prvních časech
"po založení biskupství Pražského, aspoň hned
snad za biskupování sv. Vojtěcba (983 $ 23. dubna

a) vlastníhoustanovitele církevníhopořádku vch, byla zemé česká rozdělena na 13 arci.
jábenství: Pražské, -Kouřimské, Bechyňské, Týn.
ské, Plzeňské, Žatecké, Bilinské, Litoměřické, Bo,
Jeslavské, Hradecké, Rokycanské, Roudnické
Zerčiněveské.« — Vys,dp. kanovníkdr. Frýdek ml
vý. ledy.pravodu. a historik „N. Lastů“, který si
kistorsé k pllemice sfalšoval dle potřeby, abytečně
se blamova ©— Satěěné jest také počínání jeho,
tvrditi, žesv. apoštolové Cyrilla“ Methodéj při
pcsli k nám sice křesťanství, ale nikoli kato tcívá,
protoše prý byli lo kněší církve východní, tedy snad
pravoslavní v oymějtím smyelu. láme přece pře
sné historické důkazy, že sv. Cyrill a Method ne
byli přívrženci církevního rozkolu, o který za jejich
časů usilovali mnozí v Cařihradě, vždyť uznávali
výslovně římského papežeze hlavu veškerého kře
sťanstva a papež, zkouše jejich pravověrnost vůči
nařknutí jich z bludařství, uznal je za prarověrné
římsko-katolické křesťany. Snaby pana redaktora
Kalaše,který.boraje pro rusképravoslavía knutu
a který by ze sv. Cyrilla a Metboda udělsl rád
vyznavače orthodoxzní, jsou zrovna tak směšné,

-jako rnaba »Nár. Listů“ bráti si na psavého vy
kladače křesťanství. Náčelník vídeňské redakce, p.
Vilém Ryba je protestant, evangelík, duch vídeň
ske redakce a hlavní dirigent „N. L.« je žid Pe
alžek, spolupracovník+N.L.« p. Kraus jerov
něž žid, jiní páni v redakci borují pro českobra
trství, luteránství, anglikánství, srbské pravoslaví,

někteří pro pouhý theiam,jiní pro ssheiam, i pi
ritisti, mormoni, mohamedáni a budhisti byliv »N,
Listeche velebení. Kdo má tedy v »+N,L.“y ohledu
náboženském pravdu? Židi, evangelík, luterán,

vůbec soudíme, a s námi soudit tak musí každý
roaamný.člověk,ženábožensképolemiky„N.L.«

Valná hromada Jednoty českého
katolického měltelstva. Ve slavnostních
dnech katol. sjezdu v Hradci Králové, konala se
v pondělí dne 23. arpoa o 2. bod. odp. první řádná
valná hromada Jednoty za velikého účastenství
členův i hostí jim: přivedených. Schůzi zahájil
řídící učitel p. Václav Špaček z Košátek. —
Uvítal shromážděné zmínil se o potěšitelném zjevu,

jená proti ní se rozpoutal, mnobo členů Jednotě
přibylo. Naproti tomu odstoupilo jenom několik

tlenů — celkem 14. Snad dali se zastrašiti tokproti Jednotě podniknoutými, ale jest možná i při
činá jiná. Liberální listy totiž vidouce, že spiláníma
Jednotu nezničí, rozblašují, že jí členův ubývá, a
kdo by tedy čerpal zprávy o Jednotě jen z listů
Hberálních, snadno by tomu mobl uvěřiti a my
aliti si, proč by zůstával členem, když spolek snad
zanikne. Proto jest nutně zapotřebí, aby každý
člen četl Jisty katolické, v nichž jsou Iží listů li
berálních vyvráceny a útoky odráženy. Po té
představil předsedající shromážděným milé bosty
z Moravy, předseau moravského katolického učí

telskéhospolku/ Kadlčáka z Frýdlantu, místopředseikyni sl.Hoffmannovou z Hulína a

tání bouřlivým potleskem. Pan řídícíK adlčák
ujav s0 slova, amínil sm;0 útocích, jež dějíge proti
učitelstva katolicsému, a to ne tak z přesvědčení
jako proto, že vešlo v modu bojovati proti všemu,
co jest katolického. Až přestanou odpůrcové naši
stydětise za jméno„katolický“,.pakse sjednotíme
všichvi. Nechť posvátný duch víry apojí nás v je
den šik. — Blč. Hoffmannová poukázala
k tomu, jek Jiberalismus rozdvojuje a rozdvojil
i učitele a učitelky, křesťanství nechť nás opět
spojí. Učitelky mají nejlepší vůli pro svorné spo
lupůsobení s učiteli Obapolné shodě provovala
slečna »Žehoej Bohl“ — Dp. prof. Fuxa pro
mluvil o srorném působení duchovenstva s uči
telstrem; uvedl, že. sám byl zvolen zástupcem uči
telstva do. okresní úkolní rady, a že mu bylo na
bízeno -dozorství .školoí, jehož nepřijal. Hlučný
souhlas přítomsých duchovních provázel jeho
slova: My kněžísi dozoru nad školou nepřejeme.
Řečník přál zdaru obapolné shodě učitelstva a koéž
stva. Zatím dostavil se ;do schůze vdp. děkan T.
Střebský a byvod. shromážděných srdečné uvítán.
ujal se slova © zapečal svoji promluvu křesťan
ským pozdravem, jemž má býti a jest healem Je
dnaoty. : Ro té podal :přebled činnosti posevadního
výboru a oznámil početčlepatva: 21 učitelek, 117
učitelů a 71 duchovních. „Nyní skládém vše do

jící, a eby valoá hromada adárně se usnášela a

oZdař Bůh! — Předsedou. schůze avpolen,potom
pan Václáv Špaček, místopředsedou p..M. B
Horaof, a zspisovatelam vdp. děkan Tomáš
Střebský. Následovalo rokovánío Jom, má-li
se přeložiti sídlo spolku do Praby, či másli se
zříditi v Praze odbor. Vdp..dékan.Střebský
dovodiv, že třeba amíti.na zřeteli zdar $,mohutační
Jednoty, navrhoval aby sídlo spolku bylo přeloženo
do Prahy. Proti tomu uváděl důvody vdp. Václav
U hlíř. Předsedající poukázal kučlenůmod Hradce
vzdáleným, kteří nyní schůzí súčastňovati se ne
mohou, a že jest nutno buďspolek. do Prahy pře
ložiti nebo zříditi tem. odbor. Po slovech pana
Dra. M. Kováře z Prahy bylo zřízení odboru
jednohlasně | přijato. Ve příčině upravení
»Vychovatele« přijat jedaoohlasně návrh výboru:
Slavný výbor Družstva »Vlasti« budiž požá
dán, sby hledě k tomu, že časopis »Vycho
vatele má býti spolkovým orgánem Jednoty, ráčil

dále jako dosud články věnované školství vůbec a
obecné paedagogice, důležité pro každého, kdo ve
škole pracují a o ni vůbec se interešsují. Pro ča
sové zprávy a články pouze učitelstva světského
se týkající budiž zřízena příloha na způsob nynější
přílohy katechetické, jež by obsahovala měsíčně 8
stran. Do výboru byli zvoleni, za duchovenstvo: dp.
Frydrych, kotecheta učit, ústavu v KutnéHoře,
ea učitelky sl Aug. Rozsypalová z Blovica za
učitele pp. M. B, Hornof z Pardubic, J. Ka
špar 2 Křimic,K Ludvík z Prahy, J. Peli
kán z Borovan, K. Skultéty ze Šestovic, V.
Špaček z Košáteka K Spiegel z Kostelcen.
O. Nábradníky bvli agolení pp. Al. Brynoych
z Vápna,J. Kafka ze Zdětína,L. Nági ze ŽÍ
želic a V. Špina a Velimi. — Ku přání, jež bylo
projeveno, aby -více slečen učitelek bylo voleno
do výboru, připomínáme, že dle stanov mohou
býti voleny poměrně dle počtu, v jakém ve spolku
jsou zastoupeny. Vyhoví se tedy ochotně tr muto
přání, jskile více slečen se při blásí. Před valnou
hromadou bylo jich pouze 21. Volných návrbů
podáno nebylo.
vyslovila valná hromada k návrbu p. učitele Je
linka s Malotic srdečný dík za nezištnou a obě

tivou činnost při zakládání Jedaoty. Dokládáme,
že někteří pánové Jejnotě nedůvěřujíce, dali se
uvésti jako hosté, ale seznavše upřímnost a srdeč
nost, jeká v Jednotě panuje, neváholi přistoupiti
za členy. Po schůsi dalo se zapsati celkem 41 no
vých člebů, a na příspěvcích složeno 123'zl. Kdo
v dcbě zakládání Jednoty za členy se přihlásili,
těm bylo snésti mnohých útokův a příkoří. Ale
to právě přispělo k utužení Jednoty, neboť jejich
statečnost došla následování. Poněvadž Jednota již
vstoupila v život, neuznáváme za potřebné uve
řejňovati dále jména nových členův a budeme
vždy oznamovati jen jejich počeť. — Výbor bude
mlti v nejbližší době schůzi a vypracuje řád pro
Pražský odbor. Poněvadžchce Jednota rozvi
nouti co nejdříve činnost ve stanovách vytčenou,
(zřizování knihoveo, vydávání spisů atd,/ žádá vý
bor veškeré pp. členy, kteří valné hromadě pří
tomní nebyli a členských příspěvků dosud neza
pravili, aby je v brzku zaslali panu Václavu Špa
čkovi, říd, učiteli v Košátkách, který příspěvky
přijímá.

— Dr. Klement Borový. Staroslarná
kapitnla n sv. Vita na Král. Hradčanech utrpěla bo
lestnou ztrátu úmrtím vynikajícího evébo člena, pre
láta kanovníka dr. Borového. Týž se narodil r. 1886

vpiogersburka v Dolních Rakousích. Gymnasium abohosloví studoval v Praze a po složení doktorátu
bohosloví utal se prefektem a později vicerektorem

věku udělena mu docentura církevního práva, jehož
se stal brzy na 1o mimořádným a čji řádným
professorem, ač stadium historie církevního práva
jeho duchu a snahám více odpovídalo. Kanovník dr.

Borový horlivě působil na poli literárním, církevněpolitickém a spolkovém. Býval člen pražské městské

rady ačeského aněmu. Ačkoli jako kanovníksvatovítský byl fankcemi církevními mnoho zaměstnán a
bylpřetlšan pracemi konsistorními nebylo téměř dá
dného spolku katolického, o jehož založení a další
rozvoj nebyl by si zvěčnělý prelát dr. Borový platných
zásluh získal. Sám byl po celou řadu let předsedou
katolické jednoty, starostou Dědictví av -Prokopského,
správcem dědictví av. Janského, místopředsedou a

předadon Křesťanské Akademie. Velice účinně súnil se založení Katolicko-politické jednoty pro
království české r. 1871. R. 1873 jeho vydatnou po
mocí a spolopůsobením značným zalošena sv.-Václavská
sáložna v Prase. Zkrátka, nebylo podniku ve směru
katolickém, k němuš by byl valně hřivnou svou ne
přispěl prelát dr. Borový. Při zařízení české skademie
věd a pmění nemohlo pro vědecké a literární půso
| jeho zapomenuto býti jeho osoby a byl sku
tečným její členem jmenován. Pro sáslahy vědecké
jmenoval svěčnělého učence biskup ďakovský Jiňí

Štrosemajer svým konsistorním radou. — Boku 1869
vydal proti novému zákonu o manželství spis pole

rotu, ale osvo
bozen. Literární půspbení, ješ sotva koúsui nejblidů
Jeho přátelům úplně bude známým, těško několika
krátkými slory vylíčiti. Za dob mladších pšávalvě

S PokÍ články i do cizích německých časopisů. Pozdějiobral soběza úkol vydávati některé domácí prameny

historické. Sepsaldějiny církevního života vČestánůživot arcibiskupa M( vydal objemnoa knihn „Slo
cárkevní“, redigoral po dlouhou řadu Jet »Časopis
katolického duchovenatya“. Kromě toho,vydal apisy:)
Antonín Brus s Mohelnice, „dílo to r. 1873 cenou po
eténé, Čtyry doby v historii české (1678, Dějinyarci,
diécese prašské, Národní dům český v Římě (1878h

důlešitý nD Jen Nepomucký(1878), Patero kniie
arekčních čili Librierectionam ( 1878—1888),Životopy
kardinála knížete Bedřicha ze Schwarsenberga a nej

nějšího te arcibi „kardinála Františka hr.po SchčaJy oba apt R. 186 vydšl akta kon
sistoře katolické a utraguistické. Naposledy konal
obsáhlé přípravys mnohými na slovo vzatými spolu
racovníky ku vydání velkého díla „Encyklopediecír

vní“, na způsob Wetzera a Welte Kirchenlexikon.
Po alavné schůziČeské akademie věd a umění, na níš
řečnil o záslnhách záhřebrkého kanovníka dra Račkiho,
stihla preláta dra Borového bolestná rána, že by
náhle mrtvicí raněn 2. prosince r. 1891. Upadi ná
sledkem toho v bezvědomí, několik neděl trvající. Po
zdraven opět, podniknul cestu do Italie, avšak ani
tato ani pozdější cesty do Gmundenu a.do Janských
Lázní pro zotavení podniknuté, nebyly s to strasené
síly jemu vrátiti. Opětující se rány mrtvice shoršily
stav jeho, aš konečně neuprosné amrti podlehl. Jím
semřel na slovo vzatý snatel práva církevního, obratný
líčítel církevních dějů, na slovo vzatý řečník, věe
stranně vzdělaný muž a upřímný přítel národa svého.
Pohřeb vysoce zasloušilého tohoto kněze a Čechakonal
se dnes v pátek o 9. hod. dopoledne. Věčné mu badiž
paměti R i. p.!

Včelařskávýstava a A ajezdvčelařů českoslovanských v ČC.Skalici,
ješ pořádal místní včelařský spolek se zemským ústř.
včel. spolkem pro král. Českévelmi dobře se vydařily,
neboť obeslání výstavy a t účastníků ojezda pře.
konaly naděje očekávané skutečnosti. Předmětyvysta.

vené od více než 70 vystavovatelů vyplňovaly přízemnízahajovací síň výstavní a čtyři učebné síně obecná
školy česko skalické. Prostranný sál hotelu pí. Barto.
níčkové osazen byl účastníky sjezdu téměř úplné. Z
jediné tři dny od 15.—17. srpna navšívena jest vý.
stavou více než od 3000 účastníkův. V městě hojng
prápory zdobeném předvýstavními místnosti v neděl;
o 8. bod. ahromážďenný ?$4člennývýkonný výbor vý.
stavní, městská rada a městské zástupitelstvo, okres.
sástupitelstvo, okresní hospodářský spolek, zástapoové
jednotlivých spolku a korporace,zástapcové obcí, sbor
dobrovolných hasičů, sbor vojenských vysloužilců a
veliký dav obecenstva místního a okolního ubíral se
ze svaků 37ólenné hornické kapely ku chrámu Páně,
kdež očekával průvod vznešený protektor J. J. prino
Vilém se Schaumborg-Lippe. Měi sv. sloužil I před

seda výkonného výboru výstavního a místní děkanvpp. Frant. A. Pecka. Týš po slavném průvodu spět



v sabajovací síni výstavní oslovil četné ahromášdění,

jmnd téš přítomní byli pánové c. k. okresní hejtmanovoměstský, Jan Nenhold, c. k. úřednictvo soudní
a berníúřednictvo vnéa knížecí—vzlotnoa
řečí, v níž poukázal ne to, de včslařekévýstava slaví
tohoto dne slavné vítězství nad zlobou lidí, kteří
slovem i tiskem proti ní pracovali, aby od žáaného
včelaře obeslána a navštívena nebyla, objasnil účel

stavy, še jí včelařství v naší krajiněmé se vzpřu
ti, aby co největší přinášelo užitek, vzpoměl rozdílu

mezi bývalým včelařem — medařem s včelařem ratí

omelním po vypáonech rosborného díla drem. Dsiersonem, zámků Berlopechem,medometu našim krajanem
c. a k. majorem Hruškou, stroje na botovení mexzistén,
a děkuje dobrodincůmkončil přáním, aby české vče
lařství, kteréž pod milostivým tezlem nsšeho milove
ného panovníka císaře a krále Františka Josefa L za
čalo se a úpadku svého křísiti, pod Jeho další ochra
nou dostoupilo nejvyššího vrcholu svého! Po řeči té

jal se slova vznešený protektor, jenš pravil: „Nymí

tůdám vás, milí pánové, ab našemu nejmilostivějšímu císaři a králi Františkovi Josefovi Lprovol i
„Slára! Nadšené „Sláva!“ roslehlo semato síní, hor
nický sbor hudební hrál na náměstí rakouskou má
rodní hymnu a výstava prohlášena byla za otevřenou

hý předseda výstavy, pan purkmistr Karel Paal
v Č. Skalici, přivítal ještě hosty alovy ardečnými a
řá! výstavěmnohosdaru, Ze sahajo síně výstavní,

Která byla vyzdobena v průčelí obrazem Jeho Veli
čenstva, ob Nestorů včelařství dra. Dziersona,

barona Barlopsche a předsedy sem. ústř. včel. spolku,
faráře Kebrle, diplomem místního včel. spolku, obrasy
a fotografiemi ch včelínů, obrazy z oboru vče
lařství a exposicí voskových výrobků pí. Ialaafové
s Nov. Města n. M., odebrali se účastníci ku prohlé

dautí výstavy. Odpolednekoncert v hotelu „Bartoní
* večer poctěúčastníků ujezdu a an dilními ochotníky českoskalickými pořádaná diva

delaí hra „Vcely“, selanka ve 3 jednáníchn od P. Al.

Majera, přerora v Lnářích, v pondělí koncert v roskošných Ratibořicích— údolí babiččině —velice pří
jemné pobavily účastníky jak skladbou, tak i bosvad

ným provedením.Do koncertujn Bot ce zavítala. Vys. kněžna se svým průvodem. pan ©.
okresní Řojtemen Neuhold byl sde přítomen. Zábavy
byly vesemés velmi amimované. Vádyť divadelní hra
byla skladba českáa bormická kapela vanešeného pro
tektora přednášela nejvíce akladby mistrů ch,
Smetany, Dvořáka a j. — V úterý konán byl v 
ský ojesd a zároveň sjezd 2bletého trvání sem. ústř.
včelař. spolku pro král. České.U 8. hodině aloužena
byla vefarním kostele vdp. Josefem Kebrlem, staro
stou zem. ústř. včel. spolku, za aseistencí 5 kněší —
včelařů mše sv. Rokování sjezdové o 11 hod. zahájení

o nadšeným provoláním „Slávy“ Jeho Veličenstvu.dsedaschůzečetlpakdošlýtelegrams Poljeod
protektora sjdsda a výstavy. Pan Alois Thama, učitel

pamVáclnv' Krulich,žá učitelv Orlicí u Kyšperkupen av ich, říd. učitel v Orlici u

a p.Kar. Pasourek, říd. učitel «Čestic, odnášelii prakvelmi zdařile o otáskách stheoretického
tiekého včelařství vhodně volených. Při bankelu na
to odbývaném, jehož účastnily se 62 osoby, promeseny

byly přípisky Janu hraběti s Harrachů, protektorasem. . včel. spolku, Vilémuprinci ze Schaumburg
Lippe, protektora sjezdua výstavy, místní škol. rad
obecnímu sástupitelstvu a bodrému občanstvu Česk
Skalice, okresnímu zástupitelstvu a okr. hospodářskému
spolku, děkanu místnímu, předsedovi žem. ústř. včel.
apolku, výkonnému výboru výstavnímu, účastník

jenda,doo o vjezdaVhapárkí .ici podporovaly,a j. O 6 hod. prohlášen vý
sledek poroty a výstava usavřena.

nšnnvnitřní úřední řečna „Pouzeépečetěsnápisem, “uáívác.k,poštovní

úřadvčeskémměstě el pal lepšíchteve mýdlejest mejlepší“,
tak v ktiklavé reklamě oznamují v nakr městech
veliké vývěsní tabule na štítech vysoko zavěňené anebo
na zdích domů namalované firmy. Také i v našem
městě nacházejí se na domech některých zdejších
„brdých Čechů“ takovéto německý výrobek německého
továrníka z Ústí n. L. Schichta doporučujícíreklamní
firmy, jež sa pár grošů na svých domech urputnému
Němci, jejš sastupuje dlouholetý známý redaktor Šípů
a „špeci“ redaktora „Nár. Listů“ Karla Tůmy, pan
Kvis, vyvěsiti dovolili. Jest to smutný doklad ná
rodní uvědomělosti, kdyš v ryze českých městech ma

jitelé domů Češiza mizerný nájemného = jéplochy na domě dají se od našich zásadních odp
zakoupiti a pomáhají propagovati výrobky našich od

půrců oproti výrobkům českých výrobců. né poměry
u tohotoněmeckéhoborárníkaSekichtas E kjí, toho malou u u vá dlouhá zpráva

PNár. Pol.“, kdež se onehdyBelo Ise dočísti obšírné
zprávy o protičeské výtržnosti v Novosedlicích uÚstí
n. L., kdež v jednom, hojně y navětěvovaném
hostinci, němečtí suřívci vyvolali hádku e po té rvačku.
Byla to pračka — píše se v oné správě — při níž
hojně krve českých hostů bylo prolito, několik lidí
jest raněno; někteří dosti vážně. Útočníkům také sta
tečně pomáhaliúčetní a strýc továrníka na mýdlo,
snámého Schichta, který sejména s českými zákasníky
obchoduje. Schichtův tento čistý strýc jmenem Okr

ři tom spílal Čechům„českých poů, slodějů a
lapičů“, a později ještě ze svého bytu vykřikoval,
že nebude ta psí řeč poslouchat a nepřestane, dokud

všechnyČechy s továrny nevypíchne. Na tobylo bynejlepší odpovědí, kdyby oni majitelé domů,
okrášlili omy své modrým tím prknem 6 oním ná
pisem, poslali je ústeckéma továrnímu velkomydláři
spět, aby si je uschoval na památku oné novosedlické
řeži, při níž se jeho pan účetní a strýček tak vyzna
menali. Nepodporujme přímo ani nepřímo odpůrců naší
národnosti.08

Poctivý málezee. Bohumil Zelení, synkrejčovského mistra z Jaroměře, navštěvuje školu ně
mecko-brusnickou na procházce v lese nalezl stříbrné
hodinky, které ihned tamnímu farnímu úřadu odersdal,
začeš mu ve škole vyslovenaveřejná pochvala. (Co
nálesné obdršel od vlastníka hodinek, pana lesního
J. Krouského-stříbraý slatník, který ho zajisté více

Podvodalce, ješ mizulý
k kosů obleku vkréměpaní Hororé,byle
vJičíně aposnánevmí36r. staréFr. Chotcovas Ky
bperke.Též bylajiš vícekrátetrosténa a vloni pokazila
ce ©útěk svěsení krajskéhosoedu vChrudimi.

Molio!la zdar! Vjednézuplynulýchnocíbyle
alyšeti před jistou bodovou, vmíž bydlí více německých a
nebo takéněmeckých úředníků ohlušující povyk a hádku,
s míšzasnívalytu atam různé české a německévýkřiky.
Ponějakéchvílí všakalyšeti bylo rána, tinčení a výkřik
hrůzy —účastnícise rozprchlina vše strany. Jak jeme
do dověděli, jednale se o následující: Měkolík českých
mladíkůsrazilo s6 s několika Němci v tuhé hádce před
jistou budovou. Nahoře bydlící úředník Němec mysle, še
ta česká holota jde mu dělat nějaký zastavemíčko, sebral
jakousinádobu a vhodil ji i s obsahemna nezáviděné
Čechy. Jaké však překvapení jej pe chvíli čekalo —hraec
dopadl na ciliadr a hlavu jebo nejlepšího přítele akolega
v saměstnání, který utrpěl značnéporanění, takže nemůže
nymí sastoupiti ani nové místo, kam právě bylpřesazaa.

Osvětářská „ totiž páni
pokrokáři, socialisté, radikální židé a protestanté
vypovídají nám českým katolíkům boj až na nůž.
Aby se sveličili, zvyšují počet účastníků své slav
nosti v témže čísle na 3000 df a v další lokálce
dokonce 5000 občanů. Na sjezd „katolický“ se
baali prý Bryoychovci po obrovské agitaci 1300
dušiček, na jiném místě však připouštějí páni Ne
rudi dokonce celých 1*500účastníků. Kdo v Hradci
byl, ten ví, kdo má pravdu, a kdo Hradec zaá,
ten také ví, zda většina města stojí za pokrokáři,

f

pana ševce Hanouska, krejčího Pultara, be
ného pana Červinky, hostinského pena Košťála,
z židovských, protestaotských a socialistických,
jich přátel nenaskakuje husí kůže. Z orgánů na
šich ultraradikálů mohl by vzdálený čtenář soudit,
že jsou krvežíznivější neš-i bleche, a hrdinčjší
než-li sedm švábů, my však moderoí asže busšty
známé jako své boty. Při dobrém plzeňském a
bradeckém mají sice moc kuráše, jinsk však uka
zují melounové jejich tváře, že jsou to naprosto
neškodní lidé. Že koukají na svět trochu křivými.
očima, že pošilhávají a vidí svět jinak, než-li jakým
byl a je, to nehne sluncem ani měsícem, jich bu
rácením se země neotřese, chrast a košťál duby
také neotřese. Pak-ti radikálové přísehají, že nám
katolfkám vypovídají věčný boj, nabídneme jim
nanejvýš šňupeček, budou-li řezat a písbat papí
rovými knejpy a jehlami, tedy si klidně pomy
slíme: nás to nehne, nám vůbec za odpověď ne
stojí. V politice nic neznamenají, v obci ničeho
nedovedou, mimo několika nezkušených a pople
tených lidí nestojí nikdo sa nimi, a — cblubí-hi
se přece akvisicemi, pak Mojžíš nic nenabyl a Kri
stus nic neztratil Proti našim radikálům netřeba
pum a granátů, neboť směšnost zabijí se sama —
dříve nebo později.

z Přelouče. Měsíčníčlenskáschůze „Svor
mosti přelomčské“, odbývati se bede 5. září b. r.
u p.Heřmana odpol. o 4. hodině. — | Program:
1. Formalie. 2. Přednáška vdp. předsedy. 3. Jed
natel pojedná o sjezdu katolíků vwHradci Králové.
4. Volné návrhy. Dne 30. srpna b. r. usnesly se všecky
spolky v Přelouči súčastniti se v hojném počtu vel
kého táboru lidu na Kuněticích ve středu |odpoledne
o 2. hodině 8. září 1897. Za tou příčinou vyjednává
, důchodní Potůček se státní drabou zvláštní vlak,
terý by účastníky o 10. hod. večer domů z Pardubic

vil Dé-li Bůh krásné , očekává se
velký nával, by průvod s Pardubic byl nejem malebný,

ale v pravdě imposantní. Zdař Bůh! ,oční výstřel Voják stojící na štřáši
u skladiště naproti Adalbertinu posoroval ve středu
po půlnoci podezřelého člověka. Protože se hrubé
choval a nestál nýbrž dal se na útěk, vystřelil voják.
Rána poděsila nemálo obyvatele okclní.

P. T. pánům odběratelům a čtená
řům „Obmovy“. V příštím čísle budou
uveřejněny o životě rodinném,
oo “ ootázse dělnickébeelálmi, zpráva se s
kateliekýe Jednot a spolků atd
Protože po vydůámí čísla melze vždy
ma všechny hromadné objednávky čísel
„Obmovy“ bráti zřetel, prosíme, aby P.
T. čtenáři „Obnovy“ obratem
pošty si objednali u administra
co de čtvrtka tolik čísel, kolik potře
bují. Dle toho budo rodakce s to usta
moviti náklad příšt: he čísla. — Pány in
serenty upozorňujeme, aby imseráty deo
čísla. které velice rozšířeno bude po ce
lých Čechách a po Moravě, poslaliobra
tem pošty meb mejdélo de čtvrtka.

(Binléno).

De Oubislavic a okolí!

Při rozloučení s milými oubislavi
vickými podáno mně bylo tolik důkazů přátel
ství, příchylnosti a , že nemohu

díky vzdávám pánům starostům a zástupcům
obcí: Oubislavic, Proseče, Stavu, Zboží, Štěpanic,
Chloumku a Brda, jakož i pánům hasičům s Ou
bislavio a z Brda, slav. učitelskému sboru a
školní mládeži, a vůbec všem, kdož dne 10. čer
vencepo mši sw.kuscesty mne doprovodilia
při loučení se mnou podílu brali Všem budiž
můj opětný dík a srdečné s Bohem!

V Kuklenách dne ©. července 1897.
Jan Kacka,

tarář.

(Zasláno.)
Otěný pás, paa

Josef Netuka,
otavobnía umělétruhiářebvína Slez. Předměstí

(u radco Králové)
Dne 18. dubnatr. bylsempřivosenBočíhrob,voVašemzávoděsbotovený,kterýbezvad
svýmprovedenímčinínavšeckypozorovatele
ýdojem abude vpravdě uměleckouozdo

je árámě please Vyslovajíaji Vastouspokojenost a auj

mopomosuzávodVášmel play aj od
3úetouveškorou

Jen Karásek,
duch.

Liběcích uJosefovadne 30. daben189

(Zasláno).

Do Kuklen a okolí!

- Přibyv dne 19. července po 1. hodině od
ednínanovésvépůsobištědo Kuklen, byl

jsem mile překvapen pozorností a uvítáním,
ehož se mně od vld. pana vikáře Františka
ychlíka a místních duchovníchpánů, od sl.

|městské rady, od pánů starostů a občanů z při
fařených obcí: Pražského Předměstí,Svobodných
Dvorů, Plačic a Vlčkovic,od sl sboru učitel
ského a milých farníků, kteří mne do kostela
doprovodili, dostalo. Všem vzdávám za uvítání
toto upřímné díky!

V Kuklenách dne 2. července1897.
JaanKaska.

ráž
(Zasláno)

PanJosefKrej čík
"umělecký závod sochařský a řezbářský

v Praze.
Dány: Bubna GI2-VW—Sklad Eliščina tř. 24.

Objednanousochu Pamsy Marie jsem
v pravýčasobdržel.Všeobecnése líbí ajest mně
velkým ím. že soška Paany Marie pro
zdejší chrám Páně Vámi shotovená potvrdila
znovu Chvalně známou pověst závodu Vašeho.
14—110 3 veškerou úctou :

P. Jan Čapek, farář
V Kolči, dne 12. září 1896

—
Nový oltář

gotický, 370 m vysoký, čistě polychromovanýTT
: k vidění v závodě 160

tukodilná (kalcorna Indného a bariněnáho zboží
firmy:

Otokar Hurdálek, Červ. Kostelec,
dovoluje si doporučiti „vé výrobky, při obsluze správné
v csnách levných. Zejména dovolují si upozoraiti pa Pravá
domácí plátna, kanafasy přezné, sýpkoviny a Ininé grádie.

Výbevypro nevěsty ve velkémvýběru.
Závod jest ryze český.

Cenník a vzorky zdarma a franko.
DRD“Wlistném čkolním radám k luskavémupověím
nutí: Dodávém pro Školní budovy do oken lačný grádi na
záclony, po stranéch sčervenými, neb modrými pruby. Za
objednárky korporativně neb 1 privátně udělené, zasílá Ma

přihlášené k novému ro<u ma ošacení ehudgých ikolních d 
tek, zbytky různého druhů zboží obecnímu úřadu, reb
epiávci tkoly — zdarma. 413

Za zbeží 4e ručí, nehodící se vezme se zpět.



obav z nelepšího materialu, od nejjednoduš

šího aš do nejjemnějátho a elegantníhoprovWýhodná koupě
MY“pro každého. "JB

Veškerá obuv zhotovena jest z kůže vy
robené ve vlnstní jsí koželužně a
můžeme tedy za solidní material ručiti. 199

= Jenza2 kr.
—Závodzalešenr. 884 zdarma a franko

JAN HORÁK
„! soukenílk

V RYCHNOVĚN EK
pabízína dobupodzimní

čistě vlněné látky

"Bačteldd mmolu jen “

„Vsorkympoččkí zl (eko

zákazníkům za vzácnou pro
ešm, aby mi i dále důvěru svou věnovali a eli

buji vždy vaornou, poctivou obsluhu. (16)

Ludvik Nejedlý,
dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hračci Králové

odporačaje „svůj atelier kprovedení věseh de
korattvních

maleb Kostelů
při trvaalivé malfřáké technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré maby

nástěnné, jakož i olejomalby ne plátně a ma
duji obrazy nové. : (3)

. Návrhy ve slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rospočtypředloží.

Sensační W yynález
o k. výhredné privilegium

pro universální chránící prostředek

proti pocení zobou.
Jedině nosemí mých patentovan z dobré kůže
a s vložkami ku prosycování kihtoromých střevíců

přoti pocení nohou uchrání každého odd nepříjemného pocení nohou, ale též i od

bolestných oznobenin
-> Cakuříchok —

molaosrobosuje.P m odeohJakoži návod aosobní

Josef Hanzlik,
Vídeň XVII,Welsegas8e 2.

najnovější cenník firmy

, A F. KLAUS,
; , továrna naA borci a písmenka

Paken! Karel Herink
1 dlatounedeli s mam: "594 v Praze, Halá Karlova ul. č. 147-I.

doporučuje za ceny tovární:

deky bedvábné,atlasové,deky peřímplnědé,
deky vlněné,atlasové,deky rougenové,deře.kretonové nejnovějších vzerů prožšívan

KÁP co povlakyod jednoduchéhoaž doY nejjemnějšíhoprovedení; a sice: buď

vyšíváním neb krajkou Kbeny 184

nejnovějšího amerického
působu vyráébím a konám vp

škoré prácev ohaz tea spadející 1
přesněa solidněna základědlou

boletých zkušeností, ru
če sa nejlepší obslaha a
nidlí ceny meš všude

Jinde. 88
Cténé přízní ehsoenstva

poroačí abv úctě plné

| Jesef Čáslavský, .
sební teobnik

Pražská ul č. 77. v Hradci Král

SrijE svému! mí ži)

OOMECLENO

J. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 19 7.

doporučajeseP.T. kněžstvuapatro-JM
: nátním úřadům - 

kn pozlacování oltářů, DÁhrobků

Umělecký

závod|$
'0) pro

malbu a Teškerýchpotřebkostelních.
na skle í 2%Mimoto příjímá avkumě provede

p EARDL.+ malby ohrámů.Vaorky pžedloží se na požádání.
. Brno. Veškerésakásky vyřizujíse vkusně tr
Odborný závod |

promalmalbu okenchrámových.

cenami vyknam.

Rozpočty,náčriky atá

Jakož | nel keré. rad
obdorné zdarma.

nejnovější soustavy, práce solidní,
ceny levné doporučaje

Čeněk Buben,
« kočárník

w Hradci Králové.
Vyrzmaamenánna výstavách: V Jaroméři stří

brnou, v Dobrušce slatou, v Prase vání

bronzovou medalií, v Hradci Králové nejvle
vyznamenání©čestazadané a právem ra

iře s korunan.

jskož i pp. stavitelům s svukromnikům
při sařizovéní nových studní, dále ctěným
správám dolů při stavbě šachet nabízí se
nížepeaný stavitel c. k. priv. bespečných
sdravotních cementových studní a šachet
ku provádění těchže se sárukoa. Studně
tyto předčí všecky aš posud užívané ne
jen tím, že stavba jejich jest úplně bez

nejsypčejší půdě, ale hlavné tím, že každé
zoočištění vody, vzniklé prosskováním
rozličných výkalů zdmi, úplně jest vylou
čeno, což jest velikou výhodou svláště
tem, kde se studné s nedostatku místa:
těsná při stokách nebo sáchodech saklá
dati musí. Stavba studní těchto jest po
měrně s menším nékladem soojene než u

sesouvání
a sřícení se studní více!

vorů,vůbecnšeohprřmyslovýchpodniků

pečná a Jehoe k provedení možné i v té

—X

OB“KaždáoprávaodpadálBS studní obyčejných, nač zvláště upozor
duji. Laskavé nabídky saslény buďtež pod

adressvu:m Českouemedovinu e |;

vyznamenanou pochvalným diplomem ústředního ž

Věkoslav Navrátil,
úřadně oprávněný stavitel c. k. pi.v. bos

Ipečných cementových studní 

pošta Velké Čakovice
Praha.

Záruka:Člstázdravávoda! Bf-Přímonezniěltelné! a

včelařského spolku pro království české vyrábí

Letňany,Vince.F. Kosek, s
továrna za likéry asoderouvedmro Vamberoe. EAAAFI



nebísíuctivě

kamnaželeznápoustavyMeidingerovy,ústřednítopení,kamna

Proškoly,tělocvičny,kavárny,

hostinceatanečnísály

M,l

Václav Zima,
vyrabitel hospodářskýchstrojů

v Přepychách u Opočna,
vyrábí jako specialitu

čistící mlýnky na obilí
P Eo noo Shriněného vynálesu,v do

© ŘEZAČKY G
noži uvnitř,,broušenými, za nejlepší uznané, 158p“ šrotovníky "již
s mlýnakými kameny, svého vlastního patentovaného vyná
lezu, jež velmi od jiných kamenných šrotovníků se líší

203 36JRJIC D30002308 |

297fan AN:*x dekorativní malíř

M čuje se veledůstojnéma duchovenstvu a sl.

v Novém Bydžově č. p. 136.

x patronátním úřadům ku provedenípolychromií ko
HH stelů, restauraci starých meleb (fresco i olejových)a veškeré prácidekorativní.
38" "7 práce malířské provádějí se ve všech dosud JÉ

známých technikéch. Skitzy na požádání sepřed- K

béářské přijímám do vlastní řežie a radávám jem

Veškeré rady týkající se oprav maleb a vý- x
JE : oby chrámů, jakož i rozpočty z echoty zdarma. *

MY-zvláštní výhody. <UNu Chudšímfarnímosadám šx x
RARNNNNNNNNIKRINRNUNY
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Vsorek této látky, jakož

pro poloviční úsporu výloh pracích nevyhnutelné.
Ph všech výrobcích saručena nejlepší jakost,

ha, cenymírné. "B
. Cennfkyna požádánízdarmaa franco. — v Chocni. D.8000S.6 IE.

©Z|

doporučuje služeb svých
továrna

kzařizování osvětlení,přenášení síly, telefonů a telegrafů, v Praze,

stroje a molory dynamoelektrické a veškeré aparáty, Koberce.
staví a sařisuje Záclony.

Závěsy do oken.
Pokrývky na stůl.
Pokrývky na postele.

den.Jandourkovisaprovedemouinstalaci
dápiomumání s medal.

Prošívané přikrývky
Cestovní přikrývky.

O0000000go00000000000000000e0
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Houně. Stojany na šaty.
Deštníky. Zástěny ke kamnům.
Župany. Přístavce ko kamnům.

V4444444i444444448

jK praženou
+ dobréjakostipřimírsýcheonách
ahyokošlé veškeré osadnické shojí, 14il:,,

vína u- 6 civozemská, jimné likóry, mins
rální vody vo velkém výběru

KAREL FANTA, PRAHÁ—IÍ.
Růžová ulice č. 9.

Zakásky sesílejí se (franko do domu, sakésky
s venkova vyřídí se obratem pošty.

Pánám překupníkům zvláště nfírné ceny.

s «

„>-<

14h

místnostech.;

na železný nábytek

aa
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Upozorňujeme nejširší českou veřej
nost na právě založenou a dle nejnověj
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É IO dich skudeností sařísenou 2035 . .. a
bb ak
Bed továrnu na cikorii (93K P4
KeJosefa Kučery, 2da dní
č v Mokrovousech| B%pDE r

32 kdaě se a nejlepší suroviny jen sbočí nej- a
s lepšíjakostivyrábí. =D
Aw Závodtento je ryze český a do

poručuje se přízní českého obecenstva,
kteréž zejisté ve vlastním prospěchu dá .

dobrému českému výrobku přednosto Dpřed výrobkem eisackým, daleko se mu
nerovnejícím.NR dv

OSR Proto očekáváse, še české obecen- PKS
stvo, sejmens pak uvědomělé rolni- (WAA

by, w LDSEbetyo podporovati bude teato BOVÝ Če- ©
ský a rolmický závod, řídic se dle

hesla:

„Svůjk svému!
Pamatujte při své potřebě na če- NA
skou oikorii J. Kučery z Mokro

4

ye
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pyw
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SS 05
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Od nejvyššího dvorního úřadu

Jeho c. apoštolského Veličenstva císaře
Františka Josefa L,

podařilo se firměArnošta Weigla
v Prostějově

s císařských sklepů ve dvorním hradě
ve Vídni

větší množství starého, velmi jemného, původního
víma z nejlepších a nejušlechtilejších vinic Rakou
ska výmijnečnézakoupiti, a dovolujesi hořejší firma

ct. p. odběratelům vína poru vě prodej a vývína 2 © k dvorn epé jíž započal,
ji k čemužvšichni milovníci pravého P

sušlechtěného moku révového se co
nejnctávěji zvou. © S veškerou úctou

Arnošt Weigel,
velkoobchod vínem.

O00G0GB0EKC

Úbododní
v Náchodě.
Tato na základě ustanovení císařskéhona

řízení ze dne 27. června 1850 autor obchod.
Škola jest ústavem poskytnjícímodborného vzdě
lání ve vědách obchodních těm p. studujícím,
kteří chtí státi se administrativními úředníky
v závodech obchodních nebo průmyslových .

Do ústavu přijímájí se absoloventi III. tř.
nasia, reálky nebo školy měšťanské, jakož i

„ kteří přijímací zkouškou prokáží způsobilost,
aby za řádné posluchače přijati býti mohli Mi
mořádní posluchači se rovněž přijímají.

Nový školní rok počne 18. září t.r. Zápis
koná se 16. do 351. ence a od 1. do 18.
září t r.

Bližlích zpráv ocho'ně podá 116

Ředitelství obchodní školy v Náchodě.

2006003006006

JIC- JL
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

nabísí
ve ové vlastní dílné ne umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva obochového, dubového, černého a vyklá

danébo

DW pérovky a žíněnky, US
oponyasáslonydooken,bladkéi sdrhovanédle

franc. způsobu. 151
Práce vesměs důkladná v cenách mírných."ŽE IPE

=
škola č

man Gaim ná -= m —

Rudolfa Dvořáčka
UStará lékárna u svaté Aany v Písku
: vwČechách

rozesílá na veškeré stanice franko

We-pravou -©

MALINOVOU STAVU

z lesů jihočeského Pošumaví .

Gkilovou láhov za 3 zl. 80 kz.
Braslny s cukrem zavařené 5klý. somdek3 zl, zásilkou.—-—
Račtesoběadresu sapamatovati.— Za nej

jemnější a pravou jakost se ručí. SM“ Před
adělaným, etherickými oleji připravovaným
ovně nabízeným zbožím 06evaruje. "i

(136)
meses2Sesasese

N d.Jina. LomnicenadPopelkou
— nabizí —

= prětaznáméInmuickýsuchary =.

= 6 ve vícerorůsných o B =
Bf ©3. N něřené LA
SIREDIS rěíčJE
Sa Bai M ŘŘRĚVE
me av“ serky COŠESÍE
= +3 edevšechdru- s4 =

a pro úní1 ©
= P eamkéch. =
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B- 01501JT0)s0né

Pirní a
libovolných vsorů po 20 kr,

Pivní láhve
s patentní uzávěrkou

jakož i ostatní skleněné a
porcellánové nádobí pro ho
stince a domácnost v obrov

ském výběru sa ceny tovární nabízí | 265
"K VW.Skuherský,

SYREČKY
olomoucké,

ovětoznámé, pikantní chuti, kterým se žádné jiné nuvy
rovnají, nabísím sa mírných cen. bkilovou asi bedničku
obsahující všecky druby na skoušku, odešlu proti předem
saslaným 1 sl. 80 kr. poštou. — Olomoncké syrečky
prodávají se v cis'ně jako deliketesa! Adresa: (48)

V. Sindlerová Olomouc,
Ztracená ul. č, 38.

Kupecký krám
v Hlinsku o koatela (v témže domě nalezá se
bostinec p. Pantůčkův) jest od 1. prosince t. r.k zadání.

Závodtrvá celéstoletí. ij
Bližší sdělí Ant. Sokol v Hlipsku č. 271. na Zá

mostí 719

Uu inedic. dulorit vřele „dporučené řecké víno

nílícíprvého řádu Miawvrodaphne 1láh. si. 1-50půl láh.80 kr., v demijoou 1 litr sl. 1-65 dodává
H. F. SEIDEL vwPraze, Vodičkovaul. 80. (Hlavní
sklad pronaše země.

éš drabý druh, méněsladky:Achaler see.
sa stejné ceny.

čletý košuk v demíjonu 1 litr sl. 8. —
Nejvyššívyznamenání zlatá medailena „me

Dop- Šeský= řestanekýzávod PR X]

"| Hojně zásobený sklad

Volněných látek
oděvních

všeho druhu, vlastní výrobya solidní
jakosti nabízí

zá ceny nejlevnější
-Jindřich Hon,
vyrábitel vlněného zboží ve Výškově

(Morava). 136

| Vzorky zdarma a franko.

bd ss“ Ceskýa křesťanskýzávod.mx
——a—————

o v

oPro pány rodiče
Ve-všeobecně: známém esplné důvěry požívajícím od

c. k. místodržitelství ve Vídni schváleném ústavu pro kre«
slení stříhu, přistřihování, šití šatu a jiných
ručních prací přijímajíse dívkytéž na celé levné
zaopatření a rucí se za dokonalé ozdělání.Zdokona
lení v německé řeči. 102

Ústní zprávu o úplné spokojenosti podá z ochoty dů
stojaý pán Jos. W. Lukášek, duchovní správce Lute
rova ústavua gymn. katecheta w Hradci Králové, pan
Jan Cholt, prokuratorw Benetině pošta Čáslav, pan
Frant. Bodlák, rolníkv Divišově poštaStudená na
Moravě,pán Daniel Bébr w Strakonicích, paní
Vil. Roedlová, choť vrchního úředníha státní dráhy
w Plzni, Nerudovaul. 960, pan Josef Figner, čalou
ník w Klatovech. Písemní dotazy zaslány buďtež na p

Anežku Eitterovou,
Hditelku ústavu Vídeň VIII., Lerchenfelderstrasse.

ysop

HSUUJEOA ©

Česk akřesťanskýzávod

46

Na zemké Jubilejní výstavě v Praze 1801.: Zlatá mdalice
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892
nejvy:ší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař=
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Národopisné výstavě Československé v Praze 1895. r. cena.

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěná

forárna na piana,planina harmonia a varhany

AL. HUGO LHOTA
V Hradel Králové

Filialní sklady : ve Vídni, IIL
Salesianergasse 31. v Brně,

Orelská alice č. 7.

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstva svá nejlépe

sinár.“ lékárnické výstavě 190%. — Zásylky
drahou | poštou. — ns (109)

osvědčená

harmonia
evropskéa americké soustavy
všech rozměrů v cenách, při
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhla

sené i vydatné zvučnosti, 3neobyčejně levných.
Rižnaplátkyzavýhodnýchpodmínek*..

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko
Záruka pětiletá. Vývoz do všech zemí.

FILIÁLKA

Zimostenské banky pro Čechy a Moravu
Královskátř. č. 12. V PARDUBICÍCH vo vlastním domě

Akelový kapilál 8 milionůzlatých. Reservní a pojistné
fondy přes 2,000.000 zlatých.

Adresaprotelegramy.Živnostenské Fardubioce.
Účet v clearingu poštovní spořitelny č. 830.389. Telefon č. 6.s (Směnárna
koupě I del všech druhů losů, cenných papírů, akcií,

přorí,zástavních tý devis i valut. Výměna a ee
kont tažených zástavních listů, obligací a veškerých ku
ponč. Poukázky na všechna bankovní místa tus i Cizo
zemská. — Zvláště čil“ spojení s Amerikou. Zakázky
pro bursu za podmínek nejvýhodnějších. Zálohy(půjčky)na
cenné papíry a zboží za mírný úrok. Eskont směnek a jich
umísťování (domicily). Uechovávání cznných papirů. — Od
starávaní vimkulacía devinkulací Přijímání vkladů
na spořitelní knížky na pokladniční poukázk,. v běžném
účtě a na účet girový proti vydávání cheků. Konvertování a
obstarávání půjček hypotekárních a komunálních. Komisio
nářetví pro cukrovery, prodej cukru a petroleje ve velkém

O0O0000600000000000

Aeřnánkoný Květ
čerstvý bez šťopek i dobře sušený, kupuje vka

ždém moožství za ceny nejvyšší (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

O00000300000200000



EM. BĚLSKÝ,
v Hradel Král.

velk i oolapeckýchoděvů
a naodních látek na objednávky.

závěsy ovilinková,
závěsy damaškově,
závěsy dřívkově,
závěsy prkénkové.
se Cennílky zdarma a franko. =zemní

Žádné dřevní houba (dřevomorka)a vlhkost zdí více

Značně lepší v každémohledu mež Všeckayostatní pro
ve

IV., Hauptstrasse 28. Zástopci se hledají. (146)

dívčí

u Holešova

Choranky škole odrostlé učí se hl.vně rečním |

pracím. Platí 60 za vyučování, byt, stravu, otop a
světlo 10 sl. měsíčně. — Ústav jest na venkově |

několik minut od lesa vzdelen, j

Bližší vysvětlení podejí ochotně

Milosrdné sestry sv. Karla vo Vel. Lukové |
u Holešova na Moravě.

|

|

Oltáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek
180 w každém slohu

správně, solidně a Čistě provádí

uměl. závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
vísSychrově.

(Založeno 1853.)

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepií odporačení.

Množství vlastních nákresů a fotografií

PYYYVYVYVYVYY
p“ VyššíUE

Vlobchodní škola
v Hradci Králové

sestává ze tří ročníků a přípravky.
Do I. ročníkupřijímají se absolventi přípravky vyšší

obchodní školy a ti, kdož IV. třídu reslky neb gymnasia
odbyli, bez zkoušky přijímací. Dobří žáci ze IIL. třídy šzoly
měšťanské konají zkoušku přijímací.

Do II. a Ill. roč. přijímají se ti, kdož odbylí L neb
II. roč. vyšší obchodní školy neb obchodní akademie.

Do přípravkypřijímajíse žáci ze III. třídy školstřed
ních a škol měšťanských beze zkoušky přijímací.

Přihlášky nově na ústav vstupujících žáků dějí se u
ředitelství od 16. do 31. července a od 1. do 1b. září.
Třeba přinésti poslední školní vysvědčení © poznámkou na
odchodnou, křestní list© nejsou-li rodiče sebou, svolení
otcovo ku studiu na vyšší obchodní škole.

6. Zápis žáků v studiu na ústavě pokračujících jest16. zá

Zapisné jest 5 zl., pšfepěvek na pomůcky 2 zl. školné
jest v přípravce 50 zl., v ostatních ročnicích 80 zl. ročně.

Vyšší obchodní školy jsou ústavy úplně tytéž jako
obchodní akademie, zejména jsou i v tom jim rovny, že
absolventi požívají výhody jednoroční služby vojenské.

Bližší zprávy ochotně sdělí ředitelství vyšší obchodní
školy.

Jos. Pasourek, JUDr. Fr. Ulrich,
ředi tel. předseda kuratoria.kdddhM dh

OOOO0000

UCHARY+ 8
mandlové karlovarské, výtečné ja
kosti, pravádětské jakoži veškeré
druhy(> zavařeniny"i
vlastní výrobynabísí P.T.obecenstvuo

Antonín Šejnoha, ©
cukrářstvía výrobabonbonůna velkéAŠv Hradci Králové.

náhrobní,
tovní a polní, 80
chy sv.,pomníky,

K Í Ž 6 mříženáhrobní;
dále tyče sohodové a balkonové ja

v Rožmitále u Příbrami. | 156

Kupujte od svých, podporujíe samí sebe!

Eravé přírodní
Was-VÍNO -UE

MMD"!W0rza 28, 30, 40, BO,60 a90 kr.
doporučuje

obchod vínem firmy:
Alois Sláma

v Praze,
Kr. Vinohrady,nároší Palackéhotř. a Skrétovywi

V sudech levněji! Cenaiky zdarma.
PR“ Vinný ocet r litr 16 kr. “Ujiij

O
AHřomosoody

se sárukou solidného odborného provedení
nejlevněji sarisuje, staré hromosvodyopra

vuje a vyskouší 98

A. RAINBERGA,
proní konc.sávod pro stavbu hromosvodů

V PARDUBICÍCH.

RBoopočtya cenníky sdarma a franko.

gE*> k volnémunahlédnutí franco. jjj 2000000 00000 wm

Podporujtekřesťtanskýsolidnízávod!-— | |
Velecrěnému P. T. ducbovenstvu ocporučuji

veškeré prádlo, lněné i bavlněné zboží == i

| | v cenáchajakostíjen solidních"gy mp-„kněž ské kolárky“
Zákazky dle přání a míry pro širší obecenstvo O hojnoupřízeňa důvěru prosí k službámoddaný

sa v domě.P J. Hutly, majit. velkozávoduuzenářskéhona Velkém náměstí v Hradci-m W
= -= = — sí

= = ———
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útokém Čechů. Pásové! Já myslím, že nepatrné
menšině sotva napadne číselné i bmotmě siloější
většiny přepadati, nebot bylo by to šílenstvím.

BeBovystupaje proti Čecbům v krajinách ně
meckých sice, ale dobře katolických? Protože tam

převládá zákon lásky k blížaímu. Národní boyott zuří jen v krajích liberalismem a internačio
malismem prosáklých. A kdo takovéčatopisy píše
a kdo jméno české honobí v celém světě, to vy
také víte. (Hlasyf Šmoeil)

Mnozí z Vás se dobře pamatují, jak nás v
anglických, italských a jinonárodních illustrova
pých časopisech malovali jako zoetvořené divochy,
kteří „Němce“ skalpují a ukrutně týrají Takový
mi proltanými zprávami se ovšem pro zápasy a
enahy českého národa sympatie nebudí, neboť svět
posuzoje nás dle zpráv, které čte. My Čechoré

“

až dostaneme pořádné na frak, až jsme zostuzení.
Kdybychom do cizozemských čašopitů podávali
zprávy poctivé, pravdivé a rychlé, jinak by svět
o cílech a panujících poměrech našeho. národa
soudil. (Výborněl Bouřlívý soablas.)

Jest věra smutné, že my čeští katolící dává
mese třebas io katolických slavnostech pončovatí
od židovako-liberálních německých listů, a že pak
na základě špatných informací míváme © mno
hých událostech špatné mínění. =

Tedy jest povinností každého Čecha, aby 00
možná nejvíce sdílením pravdivých zpráv katoli
cký tisk podporoval, neboť lím podporuje nejen
časopis, ale i dobrou věc, které louží. V Čechách
není časopisu katolickéko, který by nesloužil zároveň
národu. Naší péčí jest, abychom pracovali ve pro
spěch celého národa, všech tříd a stavů jeho.

Katolický tisk v Čechách jest dosud ovšem
nečetný, ale co vykonal, s tím může býti spoko

n. Jsem Moravaa a páni z Moravy vědí, co do
ého vykonalynejstarší časopisy moravské, Hlas

a Našinee. Jsty tylo začaly probouzeti Moravu,
takže lid se probudil a začal 86 dovolávati svého
práva. (Výbornél/
-- Odté doby, co lid náš začal ze všech českých

Krajů putovati na posvatnýVelehrad, šířilo se vě
domí slovanské, b stával se hrdým na svou
márodnost. Časopis „Čech“, který brzy na to pře
vzal vedení katolického knéžstva, vykonal kas prá
ce poctivé, pobízel stála kněžetvo ilid, aby konal
avou povinnost k vlasti i církvi, „Čech“ často
pustil 6e do otázek, které jiné listy z rozličných
ohledů k vynikajícím osobám neb stranám umičo
valy. A co na českém jihu vykonal biskupem vla
steneem a katolickým knčžstvem založený „Budi

voj“ Kerí vědy stál na přední stráži národul,to vř každý znatel poměrů jihočeských.
— V posledních letech množí se listy katolické,

Bedporají účinně všecky snaby ušlechtile. Čekávšak nás ještě práce obrovská. Neboť naše práce ná
rodní není degnd skončena. Cizí duch znešvařuje
náš český život, trpí tím mravnost i národnost,
nebot i ryze českých okresích, vesnicích máme
celou řadu nepřátelských bašt, kde na zkázu naší
se vyrábí a podává otravná čertovina, která hubí
tělo i mrav, ochuzeje český lid, a obohacuje ci
záky, kteří se všady kde mobou, proti nám nepřá
telský staví. Podporajte proto časopisy, které chrání
český majetek. (Bouřlivý soublas!)

Lid náš zápasí s bídou tělesnou j daševní, ne

přátelé usilují mu vyrvati s víroa otců kdejich
ční a hroada po nich zdědénou. Li všechých stran, které chtějí národu zachovati dědic
tví otců jeho, mobou pracovati vedle sebe přece
za jedním cílem společným. Časopisy věak, které
hájí cizáckou iaternaoiunálu, beznárodnvst a Be
věru, které bojují proti světeké i církevní autorité,
ty bojují proti duchu českého národa, který vždy
lpěl na Bohu a králi, který ctil autorita starců a
mužu vzdělených, zkušených a poctivých..

- Dobrých rad mužů zkušených potřebujeme
zvláště v nynějších dobách kritických. Pánové!
Stařičký muš, který po 60 roků ve prospěch če
ského národa pracoval a dosud s mladistvou myslí
a jarým nadšením pracuje, dr. František Ladislav
Rieger .Bouflivý potlesk) pravil před lety na sně
ma Českém, že málo máme my Čechovéna tom
světě upřímných přátel, a které máme, že jsou to
oni, které jsme získali ma říšské radě. Jsou to
"dobře katolicky smýšlející Poláci, Jiboslované a
katoličtí Némci (Bouřlivý soublas). Ti Ižisvobodo

ně“ protikatoličtíjeoa tam proti nám. (Vý
Opakuji proto, podporujte

rojte zvláště český katolický komnat n ežh
Beboř ten chce národu konservovati a zachovati,
co po otcích má a měl. (Výborně)

R
kněžídobrému tsku velmi prospěti.

Slavné shromáždění! Víte, jak velikých vý
sledků dodělal se vůdce katolický O'Connel a
Windhorst, jak velikých záslub získali si Palacký
a Rieger a jiní naši mužové, kteří slovem a tisliom
věe dobrou hájili.(Výboraé!)

-© Kdyby každý vzdělaný katolíka zvláště učitel
a krěz jen čtvrt hodinky týdně pracoval pro kato
hMickélisty, co by se tu mohlo dobrého pro národ
vykocati. Mnozí jsou odborně vzdělaní a talent
tento měl by zůstati zakopán bes povšimnutí?

telů nikdo nežádá, našemu tisku še prospěje
též zprávami místními a okresními. Na př.o

h, povodních a krupobití, o počasí, onákažlivých nemocech, o Škůdcích na polích,
v lesích a zahradách, o pádu anákaze dobytka
a prostředcích proti tomu užívaných, 0 náv

štěvách vynikajících rodáků, o řádění taláků,rasovských, potulných kramářů, o řádění par
celářů a lichvařů, o přechovávačích zlodějů a
kazitelů mládeže, o exekucích nehodách a ne
štěstích, o zlodějetvích, podvodech a výtržno
stech. O úmrtí zasloušilých učitelů, kněží, mě
štanů a rolníků, ozlatých svatbách a význam

ných slavnostech rodinných, výskraby předpodvodníky a nešťastnými nehodami. Zprávy0
významných a neobvyklých slavnostech cír
kevních a spolkových. O vadách a potřebách
škol“ o školní návštěvě v jednotlivých ročních
dobách, příklady o dětských cnostech, o kázni
rodičů, o darech a nadacích pro školy a ko
stely, o výstražných vadách škol a školáků, o
školních slavnostech.

Vítány jsou zprávy o trzích, stoupání a
klesání tržních cen obilí, dobytka a různého
zboží, o stuvu osení, žal a obdělání půd Do
ticky a zkušeností o chovu dobytka, drůbeže,
ryb, o ovocnictví, zelinářství, o stavu dělníků
a řemeslníků,-o stavu úrazoven a dělnických
pokladen, o úvěru záložen a spořitolen, o po
měrech chasy a dělnictva rolnického i továr
ního. O počínání si továrníků a podnikatelů.

Zprávy o volbách místních.a okresních,
jakého jsou zvolení vyznání politického, ná
rodního i náboženského, jaké jsou povaly, do
brých neb nepěkných vlastností, o místních
stranách, o příčinácha pohnutkách místníchi
okresních stran, o zlořádech obecních, o ter
rorismu, o záslahách jednotlivců, o stavu
okresních a obecních přirážek, o stavu obec
ního jmění, o obecních projektech, budovách a

účelných a vzorných zařízeních, o projektechregulačních a melioračních, o potřebách staveb
mostu a silnic, o přáních a atížnostech občan
stva ohledně poštovníhoa železničníhospojení,
o veřejné dopravě, o houtí stavebním, o chu
dinství, o veřejná bezpečnosti, o zlořádech v
hostincích, o karbana a pijanství, o potulkách
a tchořích, zajímavé zprávy z místních a okres
ních školních rad, o zasedání obecních a okres
ních zastupitelstev, regulováni veřejného mí
Dění dokud je Čas, a ne pak lameutace a neú
prosná kritika, kdyš už je pozdě, — to vše
cko je novinám vítáno.

sokolských, učitelských, podporovacích, okra
šlovacích, dělnických a turistských, o jejich
působení na veřejné mínění, ve prospěch mrav
nosti a veškerého občanstva, o Jednání a smý
šlení a cílech osob, která mají vliv na veřejné
mínění v obci a okresu, o záslužném a vzor
ném působení jednotlivců, celých spolků a ve
škerého občanstva, to všecko hodí se redakci
buď jako osobní joformace, buď k sdělení s ve
řejoostí. Mnohá správa je zralá pro uveřejnění
třeba za rok, dvě. tři, čtyři léta, takové a po
dobné inforiwace vysvětlují redaktorům i poli
tikům příčiny vzniku různých hnutí a skutků.

Zprávy o koncerteck a divadlech, o ná
lezech archeologických i jioak památných, o
naatávajících jubilejních, o veselých a rozmar
ných příhodách na lovu, v železničním voze,
ve škole, při rodinných slavnostech, v domác
nostech i v hospodě, o řízných a vtipných od
povědích, o nahodilých dobrodružstvích, které

baví celý kraj, jsou vždy vítaným redak
ním kořením. Í vážný časopis stane se tím

postřujším a hledanéjším v nejširších kruzíchčtenářů.
Čtenář letory různé, vyhledává také rů

soou četbu. Samé vážné a jednotvárné věci

vědy nepontají. To musí míti i katolický tiskDa zřeteli. :
Slavné shromáždění |
Br. Otee v příčině tisku a dopisovatelství

vil též: „Ač katolíkům není dovoleno. aby
koky a ší dle vzorů svých nepřátel prováděli,

mohou se jim přece vyrovnati, ba je předčiti vý
borným způsobem spisovatelským a borlivým za
síláním zpráv, ba, oni mohou odpůrce avého pře
konati uveřejňováním skutečně potřebné látky.
Nutno však, aby vynikali pravdou, po které daše
přirozeným způsobem touší . . .“

Nic se nevyjímá ve vážném listě tak,
jako zpráva překronucená. Katolický list má
musí vždy ti a hájiti pravdu. Než mystifi
kovati redaktora a zaslati mu vepravdu, ra
ději nie nepsati. Pravda, stručnost a rych
lost jsou hlavním požadavkem katolického do
pisovatele. (VýbornéI) i

Velecténí pánové a vzácné dámy!
Katolický tisk nemá dosud daleko té podpory

hmotné a duchovní, jaké zzsluhuje a jaké jest
nezbytně potřeba, avšak náprava 50 aus státi,

Naše naděje — vzdor mnohému opomenutí,
a moobéobybě nejsou nepříznivé. Naše sprave
dlivá věc musi konečně zvítězit.

| Nepřátelské časopisy napadají nás a činí na
nás útoky denně, opílají a podesřívají nás, což vše
Jest velice dobrým znamením pro nás a bude usta
vičně, pokud odpůrci tak činiti budou. Odpárci
naší věnovali by nám sotva tolik pozornosti a mí
sta ve sloupcích časopisů svých, kdyby bylí pře
svědčení, že jsme na vždy udolání a vítězství je
Jich že jest jisté na vědy. (Bouřlivý soublas.)

Přilišný strach, chvat, nervósnost našich od
půrců prozrazuje nám nejlépe jejich slabost.

Velectění! Víte,cose namluvili a napsali, kolik
schůzí pořádali, aby tu bylo dnes prázdno, nu a
chvála Bohu, tu je plno. Avšsk proto nesmíme ne
Činně k dulšímu rozvoji přihlížet, musíme praco
vati nevnavně — čile — klidně — s rozvahou a
svorně a vítězství dobré věci nás nemine, Chceme
pracovat pro blaho a rozkvět celého národa, chce
me podati každému ruku pomocnou, kdož má
spásu českého národa a vlasti nazřeteli. (Potlesk)

Katolický tisk bude vytrvale hájiti naš pro
gram státoprávní, národní a katolický. (Výborně!)

Nechceme nic zlého, nechceme a nedbáme
prospěchu vlastního, dobro všeobecné, blaho naší
říše a dynastie, blaho naší vlasti svatováclavské,
rozvoj našeho jazyka svatováclavského a konečné
splnění našich spravedlivých tužeb, a odvěkých
práv máme jedině na zřeteli. České, katolická ča
8opisectvo nemá vroncnějšího přání, než aby sou
činností svou — uspíšilo pomazání a korunování
Jeho Veličenstva našeho nejmilostivějšího krále a
císaře posvátnou korunu Svatováclavskou. To, aby
se stalo brzy a aby český a katolický náš národ
pod ochranou sv. Václava a sv. Vojtěcha opět
cele a plně šťasten, spokojen a blažen byl, dejž
nám Bůh! (Boutlivý souhlas a potlesk.)

Pozdravné dopisy a telegramy,
došlé katolického sjezdu hralovébradeckého.

Z Velehradu: Heslem Vaším buď: Duši Bohu,
srdce vlesti, silu českémukráli! Katolicko- politi
cká jednota v Litovli.

Z Letovie: Katolici Čechové, buďtež pro církev a
vlast vždy rekové. Ševčík, zemský poslanec.

Z Příbrami: Katolická jednota právě ohromá
žděná posýlá vřelé pozdravy a pření slavnému shromá
dění, čemuž právě provolava bouřlivě: Zdař Běh! Pro
kop Holý

Z Něměle na Hané: Neobroženýma statečným
+ Ojovnikům za přáva vlasti a církve sv. na sjezdu shro
+ úšděnýmprovolávajíhřímavéSlavala Zuař Bůh!
panáci zsNěmčic. :

Nechaťse pyšná nevěra kol smahá a
peklo seje koukol nových smatků,
nebudeme dbaáti odvěkého vraha,
nedáme věčných sobe bráli statků;
víře všdy věrní budou Moravané:
Dědictví otcův sachovej nám Pane!

Jem Zedníček, starosta obce. BedřichČáp, předsed:
čtenářského spolku a radní otce, Josef Kubaenek, farář.

Z Veselí m. Lužnici: Slavnému sjezdu nej
řeje a hřímavé Zdař Bůh volá

duchovenstvov ikariá t u Sobčelavského.
Z Přerova ma Moravě. Mnoho zdara přeje

katolicko-politická jednota v Přerově.
Z Kroměříže:Katolicko-politická je

dnota kroměřížská přeje mnobo zdara a pože
hnání Božího Váším pracím pro blaho církve a vlasti.

Z Uherského Brodu. Šlechetnýmsnahám sjezdu
šebnojš Bůh! Nejdůstojnějšímn biskupu bradeckému,
slavnostnímu výbora a všem účastníkům Sláva!
Katolickopolitickájednota UherskoBrodská,

Z Brma: Ku práci na obrození a povznesení
národa česko-slovanekého na katolickém základě přeje
mnoho zdaru s požehnání božího — za bohoslo
vecký ústav v Brně Antonín Adamec
regena.

Ze Zábřeha: Benejamin katolických jednot
morávských přeje zdaru poradám Vaším a požehnání
BožípočináníVačemo.Katolická jednota Zá
břešeká.

Z Telče. Bůh žebnej snahám Vaším ušlechtilým
ku zdara církve i vlasti naší; toho želá ducho
venastvo jednota sv. Josefa i konference
sv. Vincence v Telči.

Z Nového Jičína. Neohroženým bratřím po

víře a rodu k památnémupro katolický národ zasedání ovětla a hůry a nentachající síly s dálného Kra
vařskavolá půl tisíce členů katolicko-politi
cké jednoty hejtmanství Novojičínského.

Z Velehradu. Tisícové možů ze všech krajů
Moravěnky na pouti mufů na Velehradě pozdravují
Vás, bratří Čechové! Přeieme Vám požehnání Božího
na přímlavu matky Boší, sv. Cyrilla a Methoděje!
jenš nám dali pravou osvětu. Milajme se, nedejme 00!
Kanovník Droběna.

Z Krakova. Sczgesč Bože sjezdu ©Wassemu!
Katolíci Poláci.

Z Kladna. Nemohouceosobně se dostavit, dlíme
ň dachem mezi Vámi. Neopomenuli jsme však

Boha sa to prosit, aby dal ejesdu tomu hojné pošeh
násí Všem přítomným srdečné: Zdař Bůh! Spolek

Z Olomouce. Přičinění Vašemu, by drahý národ
náš zůstal víře Cyrillo-Methodějská vérným, an s0

k stane mocným, šehnej na přímlova sv. Václaval
Ža katolicko-politickou jednotu Olomouckoa: Sch u
bert, předseda;Svoboda jednatel.

Z Třebíče. Sláva statečným obrancům víry a
vlastí. Katolicko politická jedno'a v Třebíči.



Politický přehled.
Carova návštěva ve Varšavěse adařila

stkvěle. Poláci přinegli carovi nadšený hold. Tea svou
Čečí vyznamenal nejez zástapcové vyšoké polské šlechty,
měšťanstva a lid, ale navětívil též kostel katolický a
choval se ke katolickému kněšstvu vlídně. Raské vida
bohdá přestaneteď činiti překášky stavbám katolických
kostelů, přestane farní a klášterní kostely zavírati,
kněze týrati a do Sibiře vyrážeti, přestane snad téš
tlak, še dítky ze smíšených mangeletví musí býti pra
voslavné. Car poaval dodivadle a k hostině veřejné
téš polské gymnasisty. (Chtěl tím snad nasnačiti, že

a o ný útisk polkého studentstva.mu slovans eme 0i, poměrymesiRasiaPoláky v 7“

Smlouva prý není výbojnépovahyJobsahuje však určité
případy, kdy je povinno Rusko neb Francie přispěti sobě
přesně určeným počtem vojska, kdyby trojspolek Rusko
neb Francii obrošoval, Kdyby Německo napadlo Dán
ako, přispělo by mu Rusko i Francie.

| Čeští konservativní velkostatkáři
měli 4. t. m. v Prase achůsi sa předsednictví hrab.
Karla Buguoye. Kdyš hrabata Pálffy aSylva Ta
roucca podali správa o Činnosti své v poslednímsa
sedání říšské rady, přijata byla jednohlasně tato re
solace: „Shromáždění voličové konservativního velko
watku v království Českém povádyse přidržají dosa
vadeího programa svého, rý čelí ku provedení
konservativních zásad v ohledu náboženském i poli
nckém, k uakotešnění rovnoprávnosti všech národů
Rakouska, jakož i k obhájení a šetření práv jednotli
vých království a zemí a zvelebení jich hmotných
svjmů při sachování jednotností a mobutnosti říše.
Uni vftují utvoření nynější většiny na říšské radě na
základě zásad spravedlnosti a rozšíření samosprávy
s-mí, zásad, které strana povšdy hájila, a vyslovují
poslancům svým plnou důvěru, schvalují dosavadní
jich postup a očekávají, že tito porždy nesvrataé zá
rudy programu strany nesdolně obhájí.“

Situace politická v Rakousku není
d vad Vyjednávání vlády s důvěrníky pra
+ce neb o skoncováno, neboť nastalo rosladění pravice.

orosu dost však jiš zase odetraněno. Vládaiv-tšina jeví vůli,na ladě prohlášení pravice ze
dns 1. září se podporovati.Oba činitelé se vynasmaší,
sy umožnilypravidelný průběh parlamentárních prací.
Cíwař,vrátiv se s Moravy, přijal hrabata Goluchov
snóho a Badena v slyšení. Včerabyla za předsedníctví
císaře ministerská rada, v níš ce stalo usnesení
o požadavcích pravice a tím téš o příští situaci.

py zncké snóm Do prý se sejde dne 6. října.řed její svoláním svolá mladoče
sje.d svýchdůvěníkůdo Páby. ské obrana

Uherská poslanecká sněmovnasejde
ao opět ke konci tohoto měsíce, coš jiš nyní způso
buje Banffymu vážné starosti. Již dnes t„tiš oblašují
hosutovci imterpelaci ve příčině oslavy 50. ročníce
due 15. břesna 1845 jakošto dne revoluce uherské.
košatovci chtějí, aby tento den oslaven byl celousemí
so státní moci. Jinoa starost působí Banffymu sáměr
aristokracie uherské, že nosúčastní se s Oposice proti
nema a jeho církevní politice šádných slavností, po
fudaných na počest německého císaře Viléma.

Císař, který se účastnil velkolepých manévrů
v okolí posvátného Hostýna, kde r. 1241 utrpěli Tataři
brozaou porážka, a kde matie Bozie divy t+oří, vrátil
se jiš do Vidně. Česká Morava, arcibiskap olomucký,
biskap brněnský, moravské duchovenstvo a veškerý

český lid připravili nadšené ovace svému císařia králi,
Visa vyhověl ochotné posvání Matice bostýnské a
navátívil svatyni, kdež Jeho Veličenstvo přijali gene
rataí vikář Dr. Weinlich, kanovník Hanák, opa
trovník Hostýna P. Cibuika, říšský poslanec dr.
Otojen, starosta kroměřížskýklerikál dr. Píá těcký,
kr. Seilern a j. Na kůru pěl kroměříšeký pěvecký
upolek „Moravaa“ císařskou hymnu, když panovník,
provásen jsa členy výbora „MaticeHostýnské“ a dutou,
kráčel k oltář.. [am na krásné opraveném klekátku
kuekt. Zvláštní cti dostalo se členům výbora „Matice
Hostýnské“ doktora Pištěckému a lekárníku Harnovi

-z Kroměříže, klečeti po boku mocnářově, onen po
pravé, tento po levé straně, kdežto ostatní členové
vývoru „Matice Hostýnské“ starn dachovníbo assi
utovali nmdp.prelátu Weinlichovi u oltáře. Družina

klečela v lavicíchpo pravé a lové straně. V kostelejinak nebylo lidu kroměduchovenstva na kopci pří
tomného v počtu asi sta osob. Sanctissimum bylo vy
staveno. Velebné svaky „Pange lingua gloriosi“ ros
léb=ly 66 prostorou chrámovou. Zpěv byl zrovna
úchvatný. — Kroměříšský „Moravan“ provedl dílo
mis rovské, nacvičené p. Emanuelem Vachem a řízené
p. Ferdinandem Vuchem. Viděli jste už krále se mo
dist? Přál býca to každému! Když po „Pange lingua“
přeu udélením slavného pošehvání knéz u oltáře se
modlil „pro imperatore et rege nostro Francisco Jo
sep.o — ma Cisaře a krále našeho Františka Josefa,
— tu pohled na modlícího ae krále skytal obraz, jež
pop-ati nejsem s to. Nevymisí dojem pohledu na obras
teu z duše mé do smrti. Slza vkrádalase v oko; po
mysiil jsem sobě s vděkem: místo, kde modlívali se
ned: dědové, posvěceno jest modlitbou královou. —
Po uděleném požehnání odebral se panovník provásem
členy výboru „Matice Hostýnské“ ko stolu upravenéma
u vodlejšího oltáře. Tam položena byla skrostně u
pravená kniha památní „dílo to p. Studeníka z Kro

měř.de) a císař pan požádán, aby se v nípodepsal,načež pevnou rukou jako kali podepsal „Fran

tudek Josef“. Také podepsal další žadosti rvolení,uby kaple a rozhle kterou na nejvyšším bodu
hory hostýnské „Matice ostýneká“ staví směla nésti
Jmé4o Jeho. Pak vzal k vědomosti a schválil zasazení
pamstní desky v kostele na věčnou památku návštěvy
této. — A konečně položil ruku na kámen, jenž má

býti základním k této kapli a rozhledně. Nyní jal 60Csař problíšetí si vnitřekkostela, při čemž superior
P. Cibulka podával Jemu vysvětlívky. Při tom ohléd
nuv 60 na Lůr a tam shromážděné zpěváky pozorovav,
pravil k uvusgaora Woinlichori: „kůr spíval ka

|
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Farana“Poold ntřška mezd,© jejvě 60 moctářdí Syn udání0ar tl am, aby 60 ral do kaple, svané Sarkan
drovky. kaplí podal výbor „Matice Hostýnské“

olsaři po slovanském mnauvítání chlobe asoli. Před. očimaa se jásotu ticíců lidu ukrojil sobě
mocnář aného Jemu ohleba, požil s popl vody

mínky másvíší. Byl to povamálejícípoklad.Také deR . to j
ině císařověpodéno. P

Drobné zprávy.
Povodní stíšeným ráčil nejdůst. pan

biskup zaslac: do Marešova 50 zl; do Hostinné
50 zl.; do Mlsdých Buků 50 zl. — Z příspěvků,
které se sešly z diecése, zesléáno bylo farním
úradu v Marešově 200 zl. a fernímu úřadu v Mla
dých Bukách též 200 21. v těchto dnech.

Wedmdesáté marezemíny slaví. dnes
v pátek monsignore Bohumil Hakl, víkář a
děkana v Hořicích, zasloužilý spisovatel a vlastenec.
-Zprávy dlécesní. Ustanoveníjsou:p.Fr.

Ringel, ksplan za administratora v Lanově, p. Fr.,
Kraus, administrator za koop. v Kuklenách, p.
Fraat. Horák, koop. Kuklenský, za kepl. do Gol
čova Jeníkova, p. Frant. Víše, kapli. Jenikovský,
za sdministratora do Oubyslavic, p. Josef Havla,

kapl. Šlapánovaký. sa kopl do Lab. Týnce, p. Jos.Hypš, koop. ve Ždírci,za kapl. do Šlapánova. p.
Váci. Honzók, kopl. v Žehuni, za koop. do Kra
tonoh, p. Váci. Paukert, kapl. v Čermné, zs kačech.
do Necbánic. Neomysté: p. Frant. Hofman, za
koop. do Vítkovic, p AL John, za kapl. do La
nova, p. Vinc. Gottwald, za koop. do Klášterce,
p. Frant. Smetans, za koop. do Koňku, p. Ferd.
Žofák, za kopl. do Žebuně, p. Jos. Jaška,za kapl.
do Pecky, p. Jan Středa, za koop. do Heřmanic
u Lanškrons. Ustenoveni jsou dále: dp. Jao Kaska,
far. oubislavský, farářem v Kuklenéch, Frant. Pocer,
zat. katech. v Lanškrouně, kapl. ve Švarcentbale,
Frent. Dittrich, koop. v Oujezdě u Chocně IÍ. kapl.
v Poličce, P: Bonifucius Holoubek O. S. B. admin.,
kaplanem na Metličanech. Neomysté: Bobuslov

Jos. Bruckner, kapl.
v Libici u Chotěboře, Bobumil Kulhánek, kapli.
v Pilníkové, Frant. Náhlík, kapli. v Jelení, P. Bo
nifacius Holub O. S. B. admin. fary ve Břevnově,
adm. fary v Metičanech, P. Coelestin Salfický O.
S. S. adm. fary na Bílé Hoře, adm. fary v Ber
ačkově. V Pánu zesnuli: Vincenc Lašťovička,osob.
děkan, býv. far. v Heřmani, na odpočinku v NÍí
kově, semřel r. srpna, P. Benda Zocher, O S. B.
v Broumově, zemř. 4. června, Bernhard Scheme,
far. v Lenově, zemř. 13. srpne, Frant Schneider,
areikněz, čest. kons. rada, majitel zlatého zásluž.
kříže s korunou, osob. děkan v Baníně, zemř. 18.
srpna, Gustav Jelínek, bísk. notář a osob. děkan,
býv tar. v Brandýse o. O. Uprázdněné fary:
Lanov, na patr. hrab. (n-Morziniod 14.srpna
t. r. Oubislavice, patr. náb. matice od 16. srpua
t. r. Banín, patr. Jeho cís. král. Veličenstva Fran
tiška Josefa I. od 19. srpna.

Kněžské exerelele. Sotva uplynulyne
zapomenutelné chvíle katolického sjezdu v městě
našem, uchýlili se kněží diécesní se svým nejdů
stojnějším Vrchním Pastýřem v čele co ticbých
síní b. semináře kněžského, aby ve svatém zátiší
v posvátných cvičeních se posilnili k další práci
na vinici Páně, a posvěcujíce sebe i lid svěřený
tím horlivéji vedli v těžkých dobách těchto na
cestě křesťanskéhoživota. Cvičení řídil veledůstojný
pán P. Jan Nep. Cibulka, z Tovaryštva Ježíšova,
strážce svatyně Matky Boží, na sv Hostýné na
Moravě, jazykem českým. Ke 200 účastníků, od
neomysty, který počíná první kroky na vinici Páně
až k starcům, kteří sešedivěli v duchovní správě
a v bojích za církev, paslouchalo se zbožným za
nícením mistrovským výkladům vůdce nad jiné
zkušeného. Při tom i.sám nejdůstojnější
Vrchní Pastýř nedbaje únavy posledníchdnů
katdého odpoledne mluvil ku svým kočžím opo
vinnostech nešich. Veškerá cvičení konal zároveň
s námi nejdůstojnější pen opat královské kanonie
řáduPraemonstrátskéhoP. Ferdinand Bursík,
a dal tak u vysokém atáří svém vznešený a tklivý
příklad zbožnosti pokory a svaté horlivosti. —.
Skoro tytéž dny súčestnilo se v klášteře Redem
toristů v Králíkáchpřes třicet kněží posvátných
cvičení v jszyku německém. Báb odplatí zajisté
každé slovo povzbuzení, které v těch dnech mi
losti k nám bylo promluveno a požehná diécesi,
jejíž kočži s radostí v tak hojném počtu chvátají,
odloživše práci denní, aby odpočinuli sobě a po
silnili se k novým pracem k obnovení života křes
fanského a spáse svých svěřenýchl

Akademii ve prospěch českých
mnenšle, pořádá akademický spolek »Dobroslav“
zítra v městském divadle. Upozorňujeme naše
obebenstvo, aby si zaopatřilo, poněvadž se čeká
velká návštěva, lístky před představením v před
prodeji, jejž z obzvláštní ochoty na se vzalo knih
kupectví pana B. E. Tolmana. Pro akademii zí
skali naši akademicii pana K. Štěpánka, oper
ního zpěváka — tenoristu, jenž s velkým úspě
chem vystoupil v Brně, Budějovicích a v Praze,

stejně i v "celé řadé měst venkovských. — H.(bova, vládae roskošným sópránem a dokončuje
róvě operní školu u pí. Paršové Žikešou v Praze.
ystoupili rovněž v Praze i na venkově vždy

s rozhodným úspěchem. A pen Karel Moor, jenž
vlastně jest programu celé akademie vy
stoupil před nejširší českou veřejnost na koncertu
mladé, české budební generace v »Rudolfinu«
v Praze dne 10. listopedu r. 1896, kdež hrán byl
jelen z jeho rozkošných „Polských tanců.« Kri
tika vysločila se, jak o skladbě tak o provedení
velmipochvalně.Páni Cerekvický«Jedličkaladně
doplní program, jenž, jek vidno, jest voleo co

v suztvřenéme Území netřeba zvláit odporučovat.
Očekáváme právem, že všichni ví našinci se
dostaví do jednoho do divadle, sby i výsledek
finanční byl co největší. ©

Sjezd italského krále s císařem
Vilémem: ve Wiesbadenu a v Homburgu je
sice slevný, ale nebudí zvláštní pozornost.

Zápis do vyšších obchodních Škol
v Hrade: Králové, v Chrudim! a v Ná
obodě so blíží a upozorňujeme na něj proto nejen
rodiče obchodasíků a živnostníků, ale svláště rodiče
venkovské. Naši rolníci, ať malí, ať velcí, myslí, še
zaopatří nejlépe dítě ové, stane-lá s učitelem neb
úředníkem; myslí, že dítě jejich saze se pánem.
Kdyby znali blíže ten panský život pěti až doví
tistových úředníků, dozvěděli by se,še úředník atd.
mazísicepěkněserepresentovati,šechodív dražších
alepšíchšatech,ževšak vdomácnostimusíse 00
nejvíce uskrovnití, aby se ovým platem vyšel, a me
dělal dlaby. Čím vyšší úředatk a čís větší plat, tím
větší požadavky naň činí svět. Úředník, který chce
dítkám svým poskytnouti vyšší vadělání a umožniti
jim tak slušnou existenci, úředník, který musí ové
dítky poslsti do Škol v jiných městech, musí rovněš
desetkrát obrátit každý zlatník, aby vyšel. Stibne-lí
rodina úředaíka nemoc, pak tím borií jeho postavení.
Málo jest těch. úředníků, kteří mohou nějaký groš
uložiti strasoe. Jsou to ti, kteří mají méně dítek a
kteří dostali jmění od rodičů neb od příbuzných ženy.
— Obchodaík, průmyslník, živnostník, kterému s0 jea
pooěkud lépe daří, zahospodaří si « krátké době
značné jmění, zaopatří se pro stáří, dítkém svým můše
dáti věno, opatří jim samostatné postavení. Ještě lépe
než křeslanský obchodník a průmysliík jest bs tom
podnikavý živnostník židovský, jebol veškeré snahy
směřují k tomu, aby v nejkratší dobé vyslskal co nej
větší jmění. Žid wlaví jiš « malými détmi o svém ob
choda a živnosti, zsavěcuje bo do svých skošeností,
poučuje je sám o všem prakticky. Ž dovští školáci,
10, 12tiletí jsou již vyškolení obchodníci, kdežto
dítky křestanské nemají o praktickém šivotě ještě ani
ponětí. Malý židáček již vydělává, 15ti a 1Gtiletý ži
dovský mladík neb děvče stojí již na svých nohou,
živi se samostatně, kdešto naší 20 u SOtiletí mladí
páni mluví sice moc o vysoké politice, o reorganisaci
národa, o emancipaci žen, o řešení velkolepých soči
álních problémů, dovedou pít obyčejné i plzeňské, ale
pěl nového vydělati nedovedos. Tyjelí mnoho mladých
pánů a fintivých slečinek ze celského vtatku, z ma
jetku městského neb ze živnosti, nepřibývá této, ale
ubývá. Dobře by proto udělali čeští rodičové, kdyby
nedávali dítky své tolik na učená povolání ele, kdyby
je více posýlali do obchodních a průmyslových kal,
kdyby je pak poslali do Německa, Aoglie, Belgie,
Holandska, Francie a Švýcerska na skušenou. Po
zoati Resko a země poddnnajské by také nelkodilo.
Oavojí-li si mladý muž v rozmanitých obchodech a zá
vodech obchodní a výrobní zkušenosti, může se pak
samostatně e:ablovati. Je ji eolidní a spoleblivý, do
stane úvěr aspoň zrovna tak jako židovský konto
arista. Tak dostaneme české obchody a závody do
svých rukoa a jedině tak možno chopésné a nám ne
přátelské živly vytisknoati, které £ mozolů našeho
lide rychle bobatnov a na milostpány našeho lida sl
brají Opakujeme proto: Úeští rodičové! Dávejte vašim
dítkám vychování a vzdělání praktické, nenechávejte
je doma zahálet © se poralovat, posýlejte je de ci
siny,abypaks bohatouzkušenostípo letechdovlasti
te navrátii a pomáhali národu dobýti zpět, 00 prů
běbem staletí byl ztratil. Tak s nejlépe rozřeší
otázka česká. Bohaté, prakticky vidělané a zkušené
Ú.shy bude respektovati kašdý. Mlácení slámy nám
nepomohlo, to vidí každý.

Příští porota m u zdejšíhokraje
soubu dne 8. listopadu. pady nejsoa dosud usta
moveny.

Matiční slavnost předměstských
spolků vykasaje prý přebytku 585 sl. 63 kr. či
stého výtěžku. Dle „Osvětylidn“ bylo přítomno
9000 lidí na slavnosti Je li tomu tak, vstopné po
20 kr. musilo vynésti 1000 zlatých. V bazarů prýse
vytéšilo také moc peněz. Dovolujeme si skromný dotas:
Bylo skutečně 5000 účastníků na Střelnici? A no-li:
Nač se daly, kam se poděly oststní peníze? Byly
amad ty cikánské kostumy takéze vstupného zaplace
ny? Nebo stála ta prknatolik set zlatých? Národaím

všřiti různým těm povidačkám na Pražském Předměstí.
Slavnostní výbor učiní jiz zajisté kanec veřejnýmsú
čtováním každého krajcara. — Zvědavý.

Evangelíci h. v.prý to nejsou, kteří
medávají pokoj. Tak se chlubídvojctihodnípámí
v posledním číslo časopisu „Hus“ Jim prý nedávé
pokoj „Brynychův Oltář“, Je prý v něm psáno, že
někteří křesťané přijali víra aepravou. — Tak
„Oltář“, kalba katolická mé tedy. říkati: Váichní
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z toble asi v tom „Oltáh“
nesl. Naopak tam je peáúno:O těch, kteří bos
své viny volrkvyl jedině pravé nejsou,
můšeme doufati čo jímBěhjiným apů
sobom ku spaconí pomůže jestliže své
vyznání sa jedině pravé nepochybně
mají © nebo pravdu upřímanůblodají.
Ka křesťanům nopravověrným mámo
sechovaticnášenlivost. Katolík oná
šenlivý nepovaščaje bludy olrkvf no
pravověrsých za stejně dobré jako
pravda církve své, alď sdršuje se vácho,
co by nekatelíky právem sarmaco
valo, urážele a tím více odpezovaleo
Proč pak jste tuhle větu z toho „Brynychora Oltáře“
nesvedi? Viďte, tou melse čtváti, mohli by vám ovan

maci jsmealyšeli něco jiného. ——Jak pakje vám
nyní? Nestydíte se za nesvědomitéštvaní lidu ovan
Jelického samičováním toho, co 30 vám nehodí? | Já
aapoňjeden s těch „Brymychorců“bychsi to za
hfích pokládal.Copak se týkátoho, še v „0l
táři“ je poačemí i o církvích nekatolických, a še
tamjeou vzávorce heslaku př. Srobodnáčeskéref
církev, starokatolíci — to mám vyčítati je z valí
streny Bejmírnějiřečenosase hřích. A proč? Proto
še jste nám takovému obrannéma vyučování naučili
vy. Vaše katechismy jsou plny polemiky. Vaší strany
egisek: Co je pravda? — má besa: Inkvisice, Je
movitéatd. atd. A proto pámiv hrdlo Iže te pravíte-li,
že vy dáváte pokoj. Podívejtese do hbefleiberského

Ji nemáte, vám nic neaí; podívejte se, co nám nej
draššího,nasývátoslořečený m modlářstvím
v katechismu(I !) —a styďte sel :

"Tábor lidm pořádaný na hoře Kunětické
dne 8. t. m. odbyl se důstojným spůsobem za ohro
mného účastenství lidu, čítajícím k 50.000. Na celém
evahu proti „kalaté baště“ směrem ka Hradci Král.
bylo prostranství téměř poseto. Záhy popolední jiš
přijížáěly řady ověnčenýchpovozů se všech stran a
zvláště pěkný pobled byl na průvod od Pardubic.
Většina hasičských sborů a besed přijela v průvodu
budby, sokolské spolky « prapory. Na schůzi dosta

kry ť hák UŠŠMporna: Sokol, dr Pippich,Adámek „ Hovorka, Dostál, Kudrnka,
Špindler, dr. Žáček, Horák, Formánek, Dále byli
schůzi. přítomni: okresní starosta pardubický pan
Markalous a okresníbejtmanSchúller. Schůzi
zabájíl jménem pořadatelstva pen Markalous, načež
mleviii: PoslanecSokol, dr. Žáček, dr. Pippich,
Formánek, Adámek, pak národsídělníkHala
s Prahy, rolník Klička z Bělešovicaj. v. Na tábor
dostavil se též blouček internacionálů, kteří hleděli
rešiti svými výkňkydojem schůze, porázném sakro
čení však záhy amikli. Ku konci schůze navržena
byle a s jásotem přijata resoluce, v níž 50.000 shbro
mášdéného lidu pokládá popírání celistvosti zemí
království českého za rásilí, které může jen navrá
cením dřívějších spravedlivých práv býti napraveno.
Dále šádá se rovnoprávnost všech národů říše a tek
zvané uzavřené území "ec nemznává © kašdý pokus
o jeho zřísení považován bado za násilí. ©Dále badíš
provedena rovnoprávnost všech tří zemí koruny české
a Yyolovoje se politování nad tím, že nebyla -miní
mtorakými nařízeními ajednána rovuoprávnost naším
bratřím ve Slezsku ani u nejvyššího soudu, kde jsou
úřednická místa obsazována pombými Němci, kdežto

o-hům dostává se míst nanejvýš podřízených. Dále
žádá sbromáždění, aby zřízena byla na Moravě české
universita a technika a zjednéna náprava při "českém
školství ve Vídni. Ned činností Němců v „uzavřeném

úsení vyslovaje se politování zvláště prote, že české
menšiny nejsou chraněny ani příslašnými orgány a
problašoje se solidarita s Českými menšinami | Ce
Jistrost království hodlá ahromášdění háji jmězím,
„krví a životem. Mu konci pak žádá se v resolucí za
splošní požadavků stava středního, provádění melio
face s zs spravedlivé vyrovnání s Uhry. Veškeré
kroky poslancůse schvalají. Ztábora zaslánbyl císaři
deegram.

Zápls žáků c k. nasla vJičíně
konán bude dae 15., 16. a 17. září £ r. Přijímací

So reomé k 16.a 17.záříod. Opra po případé i přijímací skoněk
de vyšších tříd budou 17. září od 9. hod.počínajíc.

i školaího roku bude celavcn službami Božími
„18. září o O.bod. Výroční zpráva obsahuje

články prof. Gotik. Saolaře: 1 O rozborech
větních,©8 tab. II. O symbolickémpočítánína

středních školách. Ze školních správ podáváme tato
data: Koacem šk. roka bylo klavsifikováne šéků 260,
všechnárodnostičeské,247 katolíků,1 er. ref., 12
taraelité ; bylo dáno vysvědčení prvé třídy s vyzna
wenásím G2, prvé třídy 160, drahé třídy 14, třetí
třídy 2, oprav poroleso I3. Školného zs rok bylo
saplaceno 3465 sl., od školného docela osvobozených
bylo 142, do polovice 18; áci zaplatili tax a pří
spěvků na ušebniny 608 si. 70 kr., -na potřeby té
locvičných her 68 sl. 40 kr. Neobligátaím předeě
tům se učili: nězečině 260, franětině 60, kreslení 88,
télocrika 102, těsnopise 58, krasopisu 65, zpěvu 116
žáků. Stipendistů bylo 16s ročním požitkem 2.104 sl.
Mataritof skoašky podnikli22 veřejnía 1ex
terní žák; uznáni byli dospělými s vyznamenáním 6,
dospělými všichni ostatní s externistou; zkouškám
předsedal řejitel píseckého gymnasis pan Jos. Za

238

Monba me zloděje. V nocina 5. t m.do
býval se do bytu p. Valeše zahradníka v důstojnickém
parku aloděj. Hmed na to byl probledán oslý parku
strášníkem, ale marně; aloděj poradil se s Vaňkem

Pro tuláctví a prostituci zatčenebyla dne
7. t m. i8letá M. Kandlíkova a Chradimi a dodána
státnímu návladnictví ku potrestání.

Podrvodnice chocová z K ješ vy
lákala v několika sdejších obchodechTlatm dope
dema byla policií dme 7. t. m. v kavalíra č. 85. ba.
roveň nalezena byla časť vylákaného zboší u F. He

neriíkové č. 77 na Brně, Chocova byla dána prosadonemocnice;po vyléčeníbudecejí zad i před
po vy ] po P

'Nevy hostinský. Chvalněznámýhostinec
u „Javůrků“ převzal od i. srpna a ve vlastní správě

Je vede osvědčený hostinský p. H. Maška. Uposor
ňujeme na dnešní insert.

Pohřešována šenětina. Úno89. m.m.
odešla ž9letá Anna Steinová z Kuklen se svého byta
a dosud se nevrátila. Jmenovaná jevila známky po

matenosti a je tadíš domněnka, še potaluje se někdev okolí.

Meuinárodní šejdíř. Dne7. m. m. zatčen
byl v Jablonci obchodaík s vejci Markus Reich, pří
slušný do Suitani v Haliči. Týš hleděl ci však jak se
udá výnosnějšího řemesla než li obchoda. Jak totiž
bylo sjištěno, přišel všdy do krámu, nechal ci dáti
za větší benkovku drobné, které shrábnal i s banko
vkoa a uprchl Při satčeném nalezeno bylo přes 1000
sl. ma hotovostí a mimo jiné též zápisník, kde měl

Posoamenáno velkou řada měst v celém Rakousku,de byl sa „obchodem“. Mezi těmito nalezá se i řada
mist v Čechách,kd+ se poslední čas sdršoval. Šojdíř

stupoval elegantě a nosil sl řetěs. Poškození
nechť se hlásí u četnických velitelství.

Jednota katol. jimechů a mužů
v Červeném Kostelci. Dae 8. září pořádá ve prospéch
stavby spolkového domu div. představení Přátele,
aneb: Vadory na vzdory. Veselohra ve 5 jednáních.
Sepsal Julius Rosen.

Umění eirkeveí. Děkanskémuchrámu
Dieasenboferovn-Luragovu v Přešticích dostane se po
dloubých letech kýžené restaurace. Chrám tento, vy
snamenávající se ušlechtilým slobem italským, náleží
k nejkrásnějším a největáím kostelům v Čechácia

běte ze Scbůnbornů, akad. malíři, redaktora ©„Ros
hledů v umění církevním“ Jos. J. Hůbschovi. Výzdoba
vykszeje polychromii a figaráluí malby nástropní vel
kých rosmérů. Jest to již patnáctý chrám, který týž
umělec restanruje.

Slovácká Madonma. Zajímavýobrazchy
stají „Rozhledy v umění církevním“ jako pr.mii
předplatitelům drubého dílu sborníku. Jest to nábo
ženský sajet, komponovaný v dechu slovanském. Ma
doova v roaře Slovenky dlí na modlitbách u blavy
Kristovy. Autor obrazu akademickýj malíř Josef
Hůbach nasval jej „Slováckou Madonnou.“ „Rozhledy“
vydají pro katolický dům zvláštní reprodukci obrazu,
k jehož odebrání lze se již nyní přiblásiti u vydava
telstva Praba—Žižkov 750.

Bismark © papeš!. Rodaktorprotikato
lické a Urispiovské „Tribuny“ studaje poměry ně
mecké, zavítal též k B:amarkovi, který se s rím ba
vil o různých politických otázkách. | Konečně přišel
na německé partikularisty a tázel se, sda-li [talte má
své partikelaristy. Redaktor „Tribuny“ pravil, že 3
Jižní Italie celé řada zámožných rodin žije v Paříži
a braje si na exalanty a že jejich neapolský orgán
nasýváhraběteCasertu(bratraTneapulskéhoa
Sicilskéhokrále) svým jasným z Boží milosti
panujícím pánem (Bismark, který zkácel trůo
Hannoverský, Hessenkasselský a Nassavský a který
chtěl totéž učiniti králi Saskému — ce prý toma bla
sité zasmál).A ve Vatikáně žije papež, ktorý
ztráty ovětského panství nemůže oželeti.
„K toma také Vaše Jasnost nemálo přispěla“ —
končil uvou řeč redaktor „Tribauy.“ Bismark Da
to odvětil vážně: „Myslíte rozhodčím soadem v otázce
karolinské? Co chcete ? Byly to úvaby vnitřní poli
tiky, které mne k toma přiměly. Jak jsem si měl
také z nesnází pomoci? Bombardováním španělských
pobřežních pevností? Ovšem nalébali na mne mnozí,
abych to učinil — avšak já jsem sl myslil, že by
chom našo vydali sta milionů, abychom novou zášť a
nový nesvár sell. Po vážném uvážení rozhodl jsem ce,
poprositi papeže za výrok rozhodčí. Lev XIII jest
o:tatuě velmi rosemný muž („un bomo molte intel.

Mgeate“).—„Zajisté,bylby kaldématrůsuctí a
osdobou, domnívám se jen, še díla ovéma příliš dů
věťnje. Patrně v sobě cíti i síla rosleštití sociální

otázka “ Bismark odvětil: „O, ta socialní
otézka ! Naplšuje všesky vlády hrůzou. Kdysi byla
byse snaddala sastaviti mocí policejní,teď musí
býti vojenskou mocí potřena.“ — Tak mlurí o poli
tice a řešení socialních problemů mužové, kteří půl
století dělali praktickou politika, tak mlavil Biemark,
který 90 let adával ton politice evropské. Naši po
krokářští Bismarkové v kalbotkách s mlíónem, ti
mleví o polítice a papežství ovšem jinak. Slavní po
litikové od Košťálů, ti ovšem nedovedou také nic ji
nébo, neš nadávat na papeže a Brynychovce a svo
cblovat při tvm tak trochu nepohodlné jim Mladočechy.

Vady naších slinle a kterak jim
odpomeci. Pan Frantitek Schumaadl,kr. č. sem
ský inženýr, vydal nákladem zemského výboru krá
loratví Českého pro veškeré poplatníky velice důle
šitý a prospěšaý spis pod násvem: „Vedy našich cil
nic a kterak jim |se odpomoci“. Nemíníme tuto psáti
snad kritiku o zmíačné knise, nýbrů chceme jen
ukásati na to, aby ve příčině zilnic po rosama
p. Schumandlovy poplatníkům i porosníkům .
Českého výtečně prospělo. Kr. čes. semeký infenýr p.
Schumandi urádí zs vzor, kterak ailnice racionalné
stavěti a v dobrém stavu dovede udržovati okr. 0
skalický i vypočítává s přesnostív pravdě jnšen
kdyby: se tak v oslých v Čechách silnice stavěly a
udršovaly, že by výborně vyhovovaly svému účelu, že
by tím ušetřeny byly potahy, sbytečné námahy a še
i při větších nákladech, neš jaké na špatných silai
cích vositi se mohou, méně by koní i vosy trpěli a
při tom mohlo by se ročně ještě na 6 milionů sl. u

šetřit. Takohromnájekedy sráta která pochybenýma neúčelným spůcobem udršování silnic přichází (ka
šdoročně 6 milionů sl.. na zmar. Koho by sajímalo
prostadovati všecky udaje, výklady a + toho
odkasajeme, aby si smíněný opis, který vyšel tiskem
Jos. R Vilímka v Praze, opatřil a nabude zajisté

svědčení, že kniha je výborná a še by národu Čes

ému velice posloušilo, kdyby o úpravu a udržovánísiloic dle rad v knize uvedených se pečovalu. Jiš
v úrodě praví spisovatel: „Hlavní podmínkou blaho
by:u zamé jsou soustavně založené ařádně udržované
spojovací prostředky“. — | Hos ství, průmysl s

obchod nemohly by skvétati, kdyby nebylo dostatek
dobrých šelesnic a silnic. Ku šíření osvěty a vzděla
Bosti nejvíce přispívají „škola a silnice.“ Myslíme,že
by velice dobré věci posloužilo, kdyby sa účelem jed
notné a vzorné správy silnic vysoceslavný semský
výbor sřídii v České Skalici školu nebo nějaký kurs
pro stavbu s udršování silnic, odkudž by vycházely
cestmistři a cestáři, lidé racionelní štavby a udršo
vání silnic dobře snalí, kteří by dovedli silnice udr
šovati v dobrém stavu. Že u más podobného ústava
dosud není, jest spíše příčinou, pročse sříditi má.
Nebudeme snad čekati, aš nás Němcipředejdou ve
věci té, aby poukasovati mohli, že se po nich 0

ičíme. Proč bychomsami dobré věcicestu neklestili ?

áklad, kterého by na takový kurs lo potřebí, nepohltil by zajisté ani úroky s úroků, které by vy
neslo oněch 6 milionů zlatých, ješ ročně v Čschách
sbytečně na zmar přicházejí, při čemž ještě není po
čítáno rychlejší opotřebování potahů a vozů na špat
ných silnicích. Česká Skalice, která jest obklopena
sítí výborných silnic rasionelně zřísených a udržova
ných, hodila by se zajisté ku zřízení karouvýše smí

ného nejlépe a slavný zemský výbor zavděčil byse
činem tím celém1 národu českému, kdyžby touto ce
stou zbavil poplatníky v tomto směru do jisté míry

tirážek, neboť byse při menším náklada mohbly po
Hditi a udriovati pohodlné a dobré s Inie,

Z Červených Peček. Křestansko-ka
tolický vzdělávací a podporující spolek
„Svornost“ v Cervených Pečkách u Kolína
konal měsíční schůzi spolkovou dne 29. srpna za ve
Jikého účastenství členů i některých pánů hostů, která
ve znamenitě vydařila. Pan předseda zmenil se čle
nům, kteří nemobli se súčastatti slavností Hradeckých,
o průběhu slavností těch. Pak přestoapeno ka hlav
nímu předmětu schůze, jímš byla přednáška veledůstoj
ného p. Filipa Konečného, alovatného rpisoratele a

kazatele a uv. Panay Barbory v Kutné Hoře: „Jaksmýšlel Frautišek Palacký na sklonku svého života o
věcech náboženských v Čechách“. Pam řečník začal
přednášku svou vylíčením oalavy 900 letého jabilea
salošení biskupství Pražského, které se konalo v Prase
r. 1873, a pravil, še té oslavy náboženské i národní
súčastnil se i otec vlasti Palacký. To rúčastnéní Pa
lackému bylo vytýkáno v listech protikatolických. Pa
lacký, který posnasl, fe v li těch nevědomost a
nesnášenlivost ve vécech (náboženských bojuje proti
němu i protináboženství katolickému, napsal v dů
k'adné obraně své několik slov o náboženství a víře.
Ze slov těch, jak veledůstojný řečník dokázal,
jesně vysvítá: 1 Palacký usnal, že Cechyjsou poka
toličeny a že fak má zůstati, jelikož v tom spočívá
dobro národa Č-ského z) Palackýodsuzoval boj proti
nábošenství katolickému n-poctivým spůsobem vedený.
3) Palacký zatracoval indiffersentismus náboženský.
4) Palacký zastal se napadaného dachovenstva kato
lického, ukásal jak je vzdělané a vlastenecké, a od
suzoval boj proti němu vedený. — Každý s napjatou
pozorností naslouchal slovům řečafkovým a po před
nášce odměnil jho sisloužžaou bouřlivou pochvalou.

Z Pardubic. Náš smutněa truchlivěi ve
sele a rosnmarněslovatný Ob. „n Antonín Juklíček,
„majitel, vydavatel a relaktor“ „Neodvislých Listů“
v Pardubicích,které jsou „neodviulé“ pouze od
sdravého rozumu a odvislé od svých věři
telů, aboneatů a šenkýřů, otírá se v posledním
čísle také o epolek katolických učitelů. Teno „de
mokrat“ otirá se zvláště o vysocezasloužilé ačitele a
vychovatele, pana ředitele Hornofa z Pardubic a p.
Orla, řídícího učitele s Rovně. Prvnější prý zvolen
za místopředsedu, drabý prý vyšel s volebního osud
jako spjrostý — bez 6arže. Tak vida, jak „de
mokrat“ Juklíček drží pojednouna šarže. Možná

> to přivede u moderních šarfficů dokoncena frajtra,



Kalina. Týš občan posmívá ce dále jednomu pána,
še 00 nesúčastnil sjezdu katolických učitelů, poněvadá
prý se právě nalézal v pilném jednání diplomatickém
— za příčinoa nějakých nedoplatků — s několika
„bezbožnými šenkýř“, jež jej způsobem přímo „hel
vetským“ obrožovali. Náš občan redaktor Jaklíček

trné ani neví, jaký tu spáchal na sebe řísný vtíp.
ený pán, „prý přímo způsobem helvretským od

s nimi. Pak li je to pravda, tedy hleděl se aspoň vy
rovnat a dlohy dle možnosti oplatit. Pane redaktore
Juklíčka ruka na srdce! Mchou totéž o vás říci
všickni Řenkýři pardabičtí, atd. atd. atd. a vaši vé
žitelé v Českém staroslavném královatví které tvé po
vinnosti i dlohy aspoň všdy řádně platilu? Pane ob
čane redaktore! | Nechceme Vám sahati na svědonií,
nechceme se zabývati otázkoa, kolik wet liber kreditu
Vám povolila lická a francouzská banka, tolik
však víme, že pardubická „Živnostenská banka“ Vaše
směnky neakceptoje a nežiroje - a jelikož jste tedy sám
jen sáporně výtečným plátcem, tedyne
chejte vůbec šenkýře, nakladatele, tiskaře atd na po
koji. Víte, že takové a bné věci jsou speciálná
pro Vás náramně choloustivé. Kdyby Jste snad neměl
osvědčené paedagogy Hornofa a Orla, neměl byste
snad vůbec o čem psát a mnohý finančník a šenkýř
nesvěřil by vám snad ani na „půlčik“. Buďte proto
těm pánům vděčen, nehanobte zasloužilé staré učitele,
neotírejte savénectné péro jako moderní Mikoláš Bidlo
o poctivé české učitelky a svět pak najde snad pro
Váš revolverový šurnalistický tón aspoň omluvu, že
Jste jen časem trpěl rasovským tonem.

Vaši tajní přátelé.
Z Červeného Kestelce. (Novévolby.

Tyfus Akce veprospěchutiskovaných.
Národní statečnost. Stavba nového spol
kového domu'. Volby do nového obecního zastu
pitelstra konaly 8e zde dne >. září za sbor III. a dne
3. září za sbor I a lí. — V poslední době objevilo
se zde několik případu střevního tyfu | Z té příčiny
nařídilo okr. hejtmanství, aby se některé podezřelé
studny zavřely a obyvatelstvo své sťyky s nakaženými
domy na nejnatnější míru omezilo ©- V neděli po
řádaly zdejší mládenci výlet do „Ubčiny,“ jehož čistý
výnos věnován bude utiskovaným českým menšinám.
Tytodnykolovalaněkterýmilistyzprávaotáborském
hostinském Amortovi, který německéhocestujícího pro
urážlivé chování vůči Čechům okamžitě z místnosti
vyprovodil. Něco podobného ale ve větší míře dokázal
zdejší hotelier p. Kosinka již dávno. Když za známých
dělnických nepokojů ve městě našem, jeden osud ně
mecké společnosti, která se au p. Kosinky denně acbá
zívala a tam i atravovala, učinil neslušnou poznámku
o českém národu a ostatní mu přizvukovaly vyhnal
okamžitě celou společnost, tak že pouze ti, kteří měli
polévku již nalitou, tato jen dojísti umohli,aniž by
však co dáledostali. Kdo pak neměli polévku nalitor,
místnost ihned opustiti mueili. Od té doby je v ho
telu p. Kalinky vzduch Čistý, zvláště česneku a ci
bule tam necítiti, leč v kuchyni. — Zdejší Sv.-Josef
ská Jednota dostala z dosavadních místností výpověď
Za tou příčinou usnesla se valná hromada na stavbě
vlastního domu a jelikož se vyskytlo hojnost dobro
dinců a příznivců, mohlo ihned ke skutku přikročeno
býti. Zakoupeno staveniště, shotoveny plány a počato
se svážnním hmoty, tak že, dá Bůh, jednota na přes
rok do vlastních místností přesídlí. Pokud nám snámo,
bude Jednota sdejší prvnív diecési která bude hosty
své vítati pod vlastním krovem. Zdař Bůh!

Ze Žiree. Dva němečtí vojáci od 92 plaku po
hádali se zde v hostinci a tasili bodáky. Útočníkotec
tří dítek, byl napaden a na místé usmrcen

Zočsti s východních Čech.
Z Králové Dvora. C.k. odborná škola

tkolcovská ve Dvoře Králové n. L. nabyla
v uplynulém školním roce značného rozšíření, neboť
nejen že oddělení ručního tk+lcovství více stroji na
24 ručních stavů doplnéno bylo, zařízeno též oddělení
mechanické, v němž se nalézá vedle plynomotoru o
osami koňských silách, systému Volfova a dynamoele
ktrického stroje, 10 mechanitkých stavů, rozličných,
těch nejlepších soustav, %soukací stroje a 1 stroj na
stkaní Jněné příze i bavlny. Současně ustanorená jedna
učitelská síla propředměty technologické, 1 dílomistr
promechanické i rační tkalcovství a savedeno vyačo
vání římako katolickému náboženství. Vyučování ve
černí děje se přielektrickém osvětlení. Škola ta byla
v posledním školnímroce navštěvována od 26 žáků
v ročníku [. a 20 v ročníku IL, tedy od 46 žáků
v běhu denním; s nich bylo 30 národnosti české a 16
národnosti německé. Do pokračovacího kursu odbor
ného přihlásilo se 26 posluchačů, s nichá bylo 10
Čechů a 16 Němců. Mimo 7 žáků, rozličných okresů,
kteří požívali státní nadace, obdrželo ještě 7 žáků
podpory v obnosu od 2U—35 gl. ročně, dohromady
145 sl. Ma tento obnos přispěli: vys. c. k. ministerstvo
100 al., slav. ředitelstvo české epoř telny 20 zl. a
škola „5 sl. Třináct žáků do:talo uč<bně potřeby a
měli od školy zapůjčené potřebné knihy. Za vláštní
pilooet a mravné chování byli vyznamenání a obdrželi
žáci: ročníku I. Eliáš Jo+ef knihu „Technologie ruč.
tkalcorství“, Marse Bedřich knihu „Mladý živnostník“,
Hroch Jos. pochvalný diplom a žáci ročníka II Lu
dvig Vlastimil 1 rak. dukát a častný diplom, Petřík
Jan knibu „Mladý živnostník“, Horáček Framtiiek
pochvalný diplom © Nový -školní rok 1897 8 započne
16. září t. r. o 8. hodině ráno elavnostní měi sv. a

takovýchto školách pro ruční i mechanické tkalcovatvý
dle normální učebné oenovy od vys. c. k. ministerstva
vyučování pro všecky dkoly tkalcovské předepsané
jeng pro kurs denní na 8 ročníky rozdělené jsou. V roč
níku [. se vsučoje: Navuceo předivu, nástrojích, sva
zech. rozebírání a kreslení tkanin (dekomposicím', vý
počtům tkanina technickým i obchodním (kalkulacím',
sestavování vzorů pro podnožkové stavy tkací, kre
alení měřickému, od raky a odbornému (patronování),
všeobecným a průmyslovým ům, přípravným pracím
v tkalcovství praktickém, tkaní na stavech padnof

kových, se stroji listovými (brdovkamí) i žakárovými.
V L rvěníka učí se žáci: Znáti stroje listové ;brdovky:
i žakárové, jednoduché i složené, jich sestrojování a
vyušitkování při tkaní látek vxorkovaných a látek
vzorů a svazů složitých na stavech ročních i mecha
nických, kreslení od ruky dle vzorů tkaných, kreslení
strojnickému, kreslení vzorů a patronpro různě sou
stavy tkanin složitých, rozebí a kreslení jich vý

tům pro ně, v úpravě tkanin bavlněných, Iněných,
vlněných i hedvábných, účetnictví a vědě obchodní.
Dále se vyučaje němčeně a náboženství. Prakticky se
cvičí žáci ve »nování jednodochém i složitém, ve tkaní
na stavech ručních a mechanických, jednoduchých i
složených, v vestrojování stavů a nástrojů tkacích a
ve vyhotovování karet žakárových ručně ina strojích.
Nedělní a večerní kurs, jenž %r. trvá, započne 4. říjmat.
r. o 9. hodině dopolední a vyučovati se bude vzhledem
k domácímu a skolníma tkalcovství, nauce o přediva,
svazech, nástrojích, dekomponování a kalkolacím. Na
škole té působí 8 sil učitelských a jest z dostatek
vybavená vším, čeho zapotřebí, aby se v ní žáci, nejen
theoreticky, ale i prakticky v račním i mechanickém
tkalcovství vzdělati mcbli. Vyučovací řeč jest česká.
Žakům národnosti německé, než řeči vyučovací poro
zamí, poskytují se vysvětlení v mateřském jejich ja
zyku. Zápis žáků do denního i večerního a nedělního
běhu, jakož i žáků mimořádných t. j. takových, kteři
by se jen v některých, ze jmenovaných předmětů vzds
lati chtěli, koná se do 16. září t. r. v ředitelně jme
novaného ústavu (Přemyslova ulice 479) od 9— 11 hod.
dopoledne. Ti, kteří přijati býti chtějí, musí proká
zati, že povinnostem v návštěvě školy obecné, mě
šťanské neb i jiné zadost učinili, že tělesně i duševně
vyvinuti jsou a zavázati se svými rodiči neb pvrač
níky, že po uslanovenou dobu škola bellivš navště
vovati a dle domácít.o řáda chovati ro hndou. Pro
kura večerní a nedělní musí se přihlášený prokázati,
že při tkalcování zaměstnán jest neb byl. Zápisné a
školné — mimo žáky mimořádné a czozemce — se
neplatí. Joliko pomůcky k vyučování theoretickému
musí vi žáci zo rvých prostředků saopatřovati. | Záci
mravní a echopn“, ale nemejetní mohou se nadíti pod
pory a budou za řádně zhotovené výrobky placeni.
Bližší podmínky a vysvětlení ú-tně neb písemně ochotně
podá na požádání správa cís. král. školy tkalcovské
ve Droře Králové n. L.

Z Velké Poříčí. Zdejší SvatoVáclavské
jednota jinochů a mutů pořádá v neděli dne 1%.sáří
1897 Zábavný večer v bostinci p Frant. Suka s ná
sledujícím programem: 1) „Láska a dlaby“. Jedno
aktovka) £) „Následky prvního manželství“. Fraška
v J jednání. 3) „Sok a trampeten“. Fraška v jednom
jednání. 4) „O tyhle vdovičky.“ Veselohra v jednom
jedrání. 51 „On hledá poklad“. Fraška v jednom je
dnání. Zučátsk o 8. hod. večer. Školní mládež pří
stopu nemá.

K

(Zasláno).

Kde bledati dlužno hlavní příčinu nezdra
voty měst a obcí? Zajisté větším dílem ve špatné

pitné vodě, ktorá, sadlištěna bakteriemi, působí
na organismanaslidsky velice zhoubaě.: 

Jak však odpomoci tomuto zlu s ucbrýniti
pitnouvodu předznečištěním? a

Otázka tato došla v nejnovější době svého 
rozluštění a sice jsou to c. k. patentované zdra- 
votní cementové studné, které, zabraňujícepřítok
všech nečistých povrchních vod a výkalů do- stu
dniční pramenité vody, zachovají tuto úplně čistou
a tím zdraví lidskému nejen neškodnou ale ipro
spěžnou. :

Studné tyto- došly jiš z porolsných strsu
svého ocenění a protož mohou. býti co nejlépe
odporučeny. (Další viz inserát). ©

(Zasláno)
„Od medic. antorit vřele odporučené řecké víno

Psí prvéhořáduMavrodaphno 1láh.x).1-50*. + V domijoma 1 hitr zk 106

H. F. SEIDEL v Hlavnísklad Praxe, Vodičkovaal. 80. (Hlavníro naše země,
Xéždruhý druh, méně sladky: Achaler soc.

sa stejné ceny. ,
Řecký čistý koňak v demijonu1 litr zl. 3. —
Nejvyšší vyznamenání zlatá medailena „me

sinár.“ lékárnícké výstavě 1996. — Zásylky
drahou 1 poštou. (189)

' .
Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne 31. září 1697. 1 hl.
pšenice sl. 8:45 až 9.0), žito sl. 6.80 až 6.50, ječm-n
sl. 4:83 až 5-50. oves sl. 9-80 aš 3.15, proso m. B.—.
8-30, vikve el. 6-— až 6-10, brách sl 8-50 až +000.

dočka zl. 10.— až 13:00, jáhly xl. 0.00 až —9-40, krup 21.
9— až 21-——,bramborů sl 1-30 až 1-80.

V Králové Dvoře a. L. dne 14. zákí 1897
pšenice| 8-90 —.—, tito 668 6-40, ječmen 00 —
osee 840 3 —-, hrách 9.— 8<—, dočku —00 ——
vikov 720 6-7*, jábly 15-50) 6- —, krospy 12. 8—,
brambory 2-10 209, vejce (kopa) 1-30 0., máslo 1-20
1.60, tvaroh 16 kr., maso hovězí 64 kr.. maen tel-cí
66 br., maso vepřové 73 kr., mas> skopové 60, ssno
3:00 sláma 2. 0- «ves 7-30 6-00. .

Listárna redakee. Dp.Janu Gótsch
nerovií duchov. správci v Opočně vzdáváme zá
zaslané nám stenogramy díky.

Listáraa redakee. Polemikyjemeodiešili,
není pro ně zatím místa.

Řečidp. dr. Rad.Horakého arolníka p. Ječného příšt ——

ždém ohledu.:

katolickým obětavě sloušícímu.

slavným úfa

podporu závodu zájmům



Vlastní výroba. Závod založen r. 1894

00000000 JÍ 2000659
JAN HORÁK

soukeník
OU BYOHNOVĚ n K

nabízínadobu podzimní

čistě vlněnélátky©
ORP“vlastní výroby.<

Račteš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

96000

Děluje všem svým ©milým veledůstoja kyvelectěným zákazníkům za vzácnou přízeň,
sím, sby mi i dále důvěru svou věnovali aPoli

©0000000000000008vědyvzornou,poctivouobsluhu.(15)

l
Ludrík Nejedlýdekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradel Králové

odporučuje svůj atelier kprovedení všech de
korativních

male Kostelů
při trvanlivé malířeké technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restanruji staré maby
nástěnné, jakož i olejomaJby na plátně a ma
luji obrasy nové. (2)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na

požádáníochotaěvypracujía-rospočtypředloží.M

žilxXARIIICAKOOKAIXCXX
—————————
Sensační „vynález

e. k. výhradné privilegium
pro umiversální chránící prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných s dobré kůše
a 8 vloškami ku prosycování zhotovených střevíců

proti pocení rnohou uchrání každého od nepříjemého pocení nohou, ale téš i od

bolostných oznobenin
a kuřich ok

scela oevoboznje. Prospekty jakoži návod a osobníbraní míryPdaras sfranko. 51

Nejnižšíceny!

vy

hem

Ď
Vysnamenán na výstavě v Iradci Král. r. 1894

slatou medailií e diplomem.ů Svůjk svému! b
podle nejnovějšího amerického
způsobu vyrábím a konám ve
škeré prácev ohoj (en spadající
přeené a solidně na základě dlou

holetých skošeností, ru
če sa nejlepší obelabu a
nižší ceny než všude

jinde. 88
Ctéaé přízni obecenstva
poroučí se v úctě plné

Josef Čáslavský,
zubní technik

Pražská ul. č. 77. v Hradcl Král

(90g4djuEpilog

fo=Svůj k svému! :

Umělecký

zavod
malbu

naskle

L KAR,
Brno.

Odborný závod
pro malbu oken

chrámových.
Bedmkrát prvními

cenami vyznam.

Rozpočty,náčriky atd
jakož 1 veškeré rad

ebderné 1darma.

i

147

cevy levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

w Hradci Králové.

Praze státní ndiplom s právem ra alzlaté edailis s korunou. x
Českou

Vince. F. Kosek,

Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejdlý v Kaklenáchnacházíse

w Hradci Králové
u pana A. Dvořáka

v domě č. 164 na náměstí, vedle c. k. soudu

kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou
obuv z nelepějho materialu, od nejjednodně

šího až do nejjemnějšího a elegantního
provedení.Výhodná koupě

PIS“pro každého. "B
Veškerá obuv zhotovena jest z kůže vy

robené ve vlastní parostrojní koželužně a
„+| můžeme tedy za solidní material ručiti. 199

korespondenční lístek a obdržíte 10zdarma a franko
nejnovější cenník firmy

A. F. KLAUS,
továrna na razítka a písmenka

v Liberci.

Karel Herink
v Praze, Walá Karlova ul. č. 147-I.

doporučuje za ceny tovární:
deky bedvábné,atlasové, delky peřím plněné,
deky vlněné,atlasová,deky rougenové,deky
kretonovénejnovějších vzorů prošívaných.

co povlaky od jednoduchého až do
KAPY nejjemnějšíhoprovedení; a sice:buď

134

J. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

A doporučaje se P. T. kněžstvu a patro
nátním úřadům

ku pozlacováníoltářů, náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

»z Mimo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pžedloží se na požádáni.

Veškeré sakásky vyřizují se vkusně tr

vale a levně. (13)13

OOŘRÁCÁCKŘUŘKY ŘRÁŘÍŘKÁiN
Žádné

sesouvání
a sřícení se studní více!

Ctěným správám obcí, pivovarů, cukro
varů, vůbec všech průmsslových podniků,
jskož i pp. stavitelům a svukromnikům
při sařizovéní nových studní, dále «těným
správám dolů při stavbě šachet nabízí se

nížepsaný stavitel c. k. priv. oaotot Jdezdravotních cementových studní a šacbet JP
ku provádění těchže se zárukou. | Studně
tyto předčí všecby aš posud užívané ne
jen tím, že stavba jejich jest úplně bez
pečoá a lehce k provedení možná i v té
nejsypčejší půdě, ale blavoé tím, še baždé
z:ečištění vody, veniklé prosakováním
ro ličných výkalů zdmi, úplně jest vylou
čeno, což jest velikou výbodou zvláště
tm. kde se studně z nedostatku místa
těsně pli stokách nebo sáchcdech zablá
dati musí. Stavba stadní těchto jest po
měrně 6 menším nekledem soojenenež u
studní obyčejných, nač svláště upozor
duji Laskavé nabídky saslény buďiež podadresovu:

Věkoslav Navrátil
úřadně oprávněný stavitel c. k. priv bes

Ipečných ormentových s'udní

FKKRICIJEktŘÍtkÁŘÁÁŘ

5“Každáoprávaodpadá!©

jstázdravávoda|!gap“PřMimonezničitelné! "U

Záruka:

Létňany, pošta velké Čakovice187 Prah
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Hojné zásobený sklad

olněnýchneoděvních
všeho drobu, vlastní výroby a solidníjakosti nabízí -><

zaceny nejlevnější
Jindřich“ Hon,

vyrábitel vlněného zboží v Výškové
(Morava). 136

Vzorky zdarma a franko

Rudolfa Dvořáčka
© stará Iélekru ovaté Aunyv Písku |

Upozorňujemenejširší českou veřej- . v Čechách v
nost na právě salešenou a dle nejnověj- EBM
báobskušenostícařísemen Do rozesllá na veškeré stanice franko

továrnu na cikorii (ŠŠ we-pravou -04

zo ost MALOUŠŽÁU
pp. Sadová, M | z lesů jihočeského Pošumaví

kdažse £ nejlepšísurovinyjen sbočínej- ; Skilovou láhev A 8 al. 80 ke,lepší jakosti vyrábí. E
Závod temleje ryze český a do- | Brastnyscukremzavařeně8kig.soudek3zi. zásilkou.

poručuje se přízní českého obecenstva, ———
kteréž zajisté ve vlavtním prospěchu dá Račte sobě adresu zapamatovati. — Z -|
dobrému českému výrobku přednostRy jemnéjšía pravou jakost.ee račí. p 1

před výrobkem oisáckým, daleko se mu $ poděřaným, etherickými oleji připravovaným A

KL BYp
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VMPES)
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EDA

Da
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ED-Českýakřesťanskýzávod.-6VÁ

ye nerovnejícim. vně nabízeným sboží |

a) Protoočekáváse,še české obecen- ým sbožímse varuje."my Ceský = křesťanský :závod.-XA stvo, zejmena psk uvědomělé rolní- . p E —- —— =

a etyo podporovati bude tento movVýče- sy, - —— 76+ rolnický d .

© skýa „žávod,řídícae 6 i l k „ FILIÁLKACD .

Z„váha váma R [|| ŽisteskébankyproČtebyaMorary
X Pamatujtepři své potřeběnače- nabizí i

K zá | | Ndrtonánénmnitkémehary = Královskátř. č. 18.V PARDUBICÍCH vovlastnímdoměi wa

: E |. 5 Nárosech saní y/ možB| || | Akelorýkapitál8 millonězlatých. Reservní« pojista.
=sÍě3 k ba fondypřes2,000.000zlatých.
=m=loo měřené -M <Š Adresapro telegramy. Živnostenská Pardubice. *
m < n a 8 ceny/ = 242 = = Účetv clearingupoštovníspořitelnyč. 830.389.Telefonč. 6.-| LS S3- o (<a

Oznámení. S 3503% SŘERY = "55 Směnárna
= g o Ž « zor ky a 3 z z E I prodej všechdruhůlosů,cennýchpapírů,akcií, .

Od nejvyššího dvorního úřada 3 de všechd “ Sg = priorit, zástavníchlistů, devis i valut.. Výměna a ee
a ede všech dru. ><: kont taženýchzástavních listů, odligací a veškerých ku- .

Jeho c. apoštolského Veličenstva císaře * P hu proti zaslání 16- = ponů.Poukázky na všechnabankovnítnísta tus i ciz0=..
Františka Josefa I., = kr. v snamkách = zemské.— Zvláště čilé epojenís Amerikou. Zakázky.odařilo se firmě — pro bursu za podmínek nejvýhodnějších. Zálohy (půjčky)na.

p 2 "EDPRJEETUJE)VOVIEGYTTOAROAD84 - cenné papíry a zboží za mírný úrok. Eskont směnek a jich

A rno Š ta VWe 1 g l a umísťování(Jomicily).Uschovávání( nýchpap. — 06slarávání vrmkulacía devinkulací m vkladů
v Prostějově Mb- 9504 11950 i na spořitelníknížky na pokladničnípoukázk, v běžném

ň ím hrad účtě a na účet girov ti vydávánícheků. Koavertování a
z císařských sklepů ve dvorním ě — obstarávánípůjček ypotekárnícha komunálních. Komisio-.

větší množství starého, velmi jemnébo, původního
víma z nejlepších a nejušlechtilejších c Rakou
ska výminečně zakoupiti, a dovolaje si hořejší firma
ct. p. odběratelům vína oznámiti, žeprodej a vý
čep vína z ©. k. dvorních sklepů js započal,

k čemuž všichni milovníci pravého
zušlechtěného moku révového se co
nejnctivěji zvou. © S veškerou úctou

Arnošt Weigel,
velkoobchod vínem.

l P ' | | M nářství pro cukrovary, prodej cušru a petroleje ve velkém

Jibovolných vsorů po 20 kr.| OOOOOOGOO00000000Pivní láhve 9
v m » v

s ptott udráno:| OPČAMÁMKODYKDELÝ jakož i ostatní skleněné a : - 2 :
pořrcellánovénádobí pro ho-| čerstvý bes šťopek idobře sušený, kupuje vka
stince a domůcoostv obrov- ždém mnošství za ceny nejvyšší (112).

skémAfběr zacenytovárnínabízí "W 1ékárna Karla Hubáčka
K V. Skuherský, . -"%,

výroba a sklad nábytku v HradciMrátové, w Hradci Králové.

ke" tan SYREČKY. .|oooooo000000000000olomoucké; | |v Náchodě..
Tato na základě ustanovení císařskéhona

řízení ze dne %7. června 1850 autor. obchod.
škola jest ústavem poskytujícímodborného vzdě
lání ve vědách obchodních tém p. stadujícím,
kteří chtí státi se administrativními úředníky

světoznámé, pikantní chuli, kterým se Háduď Jiné novy- i ]
1rovnají, nabísím sa mírných cen. dkilovvou asi bedničku |
| obsshující všecky draby ne zkoušku, odéšluproti předem :

saslavým 1 sl. 80 kr. paětou. : — 'Olomoncké syredky %
prodávejí se v cizině jako delikatesa! Adresa: (48)

V. Šindlerová, Glomoue, červenéa bil jakoži šumivéZtracená' ul. č, 18

v závodech obchodních nebo průmyslových o

DoústavapřijímájíseabsoloventiNÍ.tř. Kupecký krám . $ doa. . ařstoí
S ktetí přijímanískoněkcuprokátí způsdbilost, v Hliasku u kostela (v témže domě nalezá se br O5K
aby sa řádné posluchače přijati býti mohli Mi. hostinec p. Pantůčkův) jest od I. prosiuce t. r. knížete :
mořádníposluchačise rovněžpřijímají. k zadání. - Jičího z Lobkovicz ze sktopů zámeckých

Novýškolnírok počne18.sátí tr. Zái Závod trvá celé století. ji "na Mělníku.koné seod 15. do 31. červencea od 1. do Bližší sdělí Ant. Sekol v Hlinsku č. 271. na Zázáří £ r.

Bližších zpráv ochotně podá 116 mostí 719 ——

PO00009 OG000000XX 0000000000000

Do Hradce Králové a okotí!

V úctě podepsaný dovoluje si P. T. obecenstmuHradce Králové a okolí zdvořileoznámití, že převzala
1. srpna ve vlestní správě vede nejchvalnějšípověstisetěší

hostinecu Javůrků
v Hradoi Králové.

Ujímaje se tohoto renomovaného hostince, učinil
jsem si povinností velkou důvěru, jíž se všeobecně aěší té |
muž udržeti a ve všem svým velect. bostům a příznivcům
vybověti a vstříc přijíti. Čepuji jen

výborné vyloželé pivo královéhradecké |
a posloužímtskédobrýmpřírodním wímem. Kuchyně
jestvždyčerstvá a chutně upravená.
Ctěné přízni P. T. doporučuje se a o hojnou důvěru prosí vúctěveškeré

Hynek Muška,
hostinský -u Javůrků« v Hradci Králové.

000000000 00OXX0c ©00000000

„AE)
Po sjezdu

nebe
esercitiích

zapomenul některý z pánů
v bytu vikeristy pana

AntoninaPauleca

0 It
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

uabízí

ve ové vlastní dílné na eméé truh'ářeké i čalounické sboží vyrobená

úpináézařízení de pokojů
ze dřeva ořechového, dubo'ého, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, 8
opony 6 sáslony do cken, hladké i sdrhované dle

franc. způsobo. 161

Práce vemměsdůklaáná vocméch míraých.©-BDR

©- ODOOH0OoO0c00M

ja Roruttse o to nikdo ne
přiblásil.

"Proti zaplacení tohoto
mserátu, příp. poštovních
výloh, možno tyto věci U
něho vyzvednouti.

l
OOo0009OYXXK0000099000000



Pakt hldd4444
3KÁVUUdobré jskosti při mírcých oemách

jokošti veškeré osadnické sají, lahůdky,

k útním úředům k edení polychromiíko- vína m- 6 cisosemská, jemné likéry, mene

M nelů,restauraci starch maleb ee i 9 rální vody vé velkém výběru
B Roe Prájřoképrotáaujíse vesochdosud lí KAREL FANTA, PRAHA—II.

známých technikách.. Skirzy na požádání se před- Ráčo 4 li 4vá ulice č. 9.

| |uxeaac=n i
1 rnišokDoledekorativní malíř

v „Novém Bydžově č p. 186.
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu 8 sl.

lofía přizajáníPané neúčtají. úářů k xPráce mimo jako; zlacení a řez
bářské přijímám do vlastní řežie a žadávám jen JP: Zakésky zoallvjí ee franko do dome, sahásky

* silám výtečným. i z venkova vyřídí se obratempošty.Veškerérady týzající se oprav malob AvÝ- Páněm překupníkůcm zvláště mírné ceBy
M : oby chrámů, jakož i rozpočtyz ochoty zdarma. x i
as Chudšímfarnímosadám. 2*M+ pp- Vlastní prašírna kávy. "U

*x "- zvláštní výhody. "UB *

KNXKKNNNNNNUKNNKNÉRPTTTTTTOTTFTHTFTTA

H 45 S | =- Pozorrakoupi< ji č:>
kE ; ši 5: pravéFranck'ovy kávy,

XE | | b55,m ĚJi neboťvobchoděvyskytujísebedničkyabalíčky,
© boa 84; žo jež nejsouci: : $ 0©
© o M 3 SŘE 8
o; nulbc SPPŘŠ i pravou Franck ovoukávou,
+%O df do 1354 Ma 5 fl nýbrž if unápodobevím,a prosimetudiž by
Z PK běší A 86na
Sc 534 © s, „ následujícíOchrannéZnámkya odpis“
o% Št ns 8zřetelbral |

ol 3 Bí přesn Mo cÍ. js so | <: M3Šo 4 aB nm31 MCH

vyrabitel hospodářských SLPOJŮ|m novinkapro

vyrábí jako opecialitu vě černé a temněmodré, bo

"Blstieí mlýnky na obilí | | fpoe186obemetrA

eh ae T n vyaálena,©doba o | | OBOMŮTOV,Paxposroa,Evštor,LINEC*, ZázáraBorvarákEZ AČEKY i bohatývýběrmoderních 50
v.„noži9 RE“ sa nejlepšíuzns2 druhůnaobleky,svrohbníky, jes saročenéjakosti a v| JED s Černé“ kávě:
: MB“ šrotovníky Um mírnýchosnéch-senapo

smlýnskýmikemeny,svéhovlastníhopatentovanéhovyná-žádáník nahlédnutífraako ku 43 lšícíma ZFDnkové - 1x lice Frana'evy kávy
lesu: jež velmi od jiných kamenných drotovníkůse šíji
vynikajícelehčímchodema většímvýkonem;ev První český žasíl. závod| © = s bíle“ » 3

Stroje se ždímadly, pro každou domácnost
pro poloviční úsporu výloh pracích nevyhnutelné,

SE Pee proc zeračenamepětjakan,vode |
Cenníkyna pošádánísdarmaa france. v Choeni. r D.8000S.6M.

$000-TY200©o0č000„=. ©..pe | ..“ A Ah
V wStálá výstava v nově"zbudovaných "prodejníehmístnostech. —

(HYNEK GOTTWALD,

M Doskočila | nu3 uším mrnkové- 1 ie I'zanok'ovy =sw.
a

“

" pritetů olekhrateckuleká ída sěřidšát 3 +

Pařaře

K

elektrotechnickátovárna .<-23::

Praha-Bubny, Rudolfova třída 259.

Pokrývkynapostele, | Železnépostele. bláky.
Prošívané přikrývky-| Mosaznépostel e. Nábytek z obýbaného
Cestovní přikrývky. Mycí stolky. dřeva. 161

Pravé perské koberce. Zahradní nábytek.

AA

- S28 nní nadm be Nevy Bleráské38.
den. Jandouržovíss aoancu inabelaníalohtvické

AAARARRAVVVVVARARANATŮ

E3393537133333303050057:

»
|? doporoiajesležebových | továrna na železný nábytek

f k nařizováníosvětu, přankhnísly, telonů atavána, = ©w Praze,, ©-Na příkopě, „U Špinků,“| | Čj. Ármoročujeveledůstojaániadachoveastr: 7“

3 sloje imotory tnanátý U veškeréuparály Koberce. Vakýna cestu. Matrace.o s — Záclony. Houně. Stojsny na Šaty.
e úetřední stanice olektriché ke sověťlování měst a jeté Závěsy dooken. Deštníky. "Zástěnyke kumsám. *

n -= trlieckénaan tek- Pokrývkynastůl. Župany. - Přistavcekekamnům.
9o
+
e
o l

(PP0000000000000000000000000000
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závěsy ovilinkové,
závěsy damaškové,
závěsy dřívkové,
závěsy prkénkové.

náhrobní, hřbi
tovní a polní, 80
chy sv., pomníky,

200OGO6E

Nříže mříženáhrobní;
dále tyče sohodová a balkonové ja
kož i jinou litinu ve výběru velkém

a v cenách mírných nabízí

kžeartibiskapsk. kuní správa.
v Rožmitále s Příbrami. | 156

230 ICOOOOEACICIC

v

: bí Žádná dřevní houba (dřevomorka)a vlhkost sdí více
Zaačně lepší v každémohledunež všechny ostatní pro

| středky ochranné. 10.000důkazů 10 meď., 2 dipl., 3 stát.
JI snaky. | Zkouška postači ! Brožuryzdarma! Pisárnave
——— ———-—- Vídní,IV.,Hauptstraase28.Zástapcisehledají.(146)

Údporučujeme<0nero mp“ Vyšší "UE

pozorne ní školaním a 
brodincůmhojnějr odbamoté spolkůma do

* výzobní závod* v Hradci Králové
(nejstaršívtomtooboruvČecháchzal r. 1810) sestáváze tříročníkůa přípravky
všéch kostelafeh perameatů, praporů a veškerého Do I. ročníku přijímají se absolventi přípravky vyšší hJ + +. JE JE..
kovového bohoslužebného náčiní a. t. d. rmy : obchodní školy a ti, kdož IV. třídu realky neb gymnasia

Im.YNerada ze Pa pe meII. roč. vyšší obchodní školy neb obchodní akademie.
Do přípravkypřijímajíse žáci ze III. třídy škol střed- :

nícha školměšťanskýchbezezkouškypřijímací. í E>ravé přírodní
v Jabloném n.O. v Čechách. Přihláškynověna ústav vstupujícíchž6kůdějíse u .: ; ředitelství od 16. do 31. Července a od 1. do 1b. září.

i a solidnostia správnéhovyřízování Třebapřinéstiposledníkolní vysvědčenís poznámkouna |- „me“ Wino <a
poručí veškerých Čes Moravya Sie od- odchodnou, křestní list © nejsou-li rodiče sebou, svoleníČech, v ezska a i hodní škole. | JM
vyznamenánína zem.jub.výstavěv Prazea čet- otcovoŽápis žákův o onvěpokračujícíchjest ! ND za2e, 30, “., 50, < a 00 kr |
nýchkrajinský k (enafky,vzorky 16.září. . doporačujea rozpočty zašlou se na požádání franco. jsné i : . 6

Zapisnéjest5sl.,příspěveknapomůcky3 zl.Škola obohod vínem. firmy:
| jest v p pravce 50 zl., v ostatních ročnicíchyšší obchodní školy jsou ústavy úplně tyréž jako | =
obchodníakademie,zejménajsoui v tomjim rovny,še. íAlois Sláma
absolventi požívajívýhody jednoroční služby vojenské.

v pay, PřŽÁzprávyochotněsdělíředitelstvívyššíobchodní -V Praze,

0 | h 7 | Kr. Vinohrady,nároží Palackéhotř.a SkrétovyuI. 4 , PS .

ld [6, BŮČ Y, obrdZy a přesí Vsudechlevněji!Cesníkyzdarma.
a veškerý kostelní nábytek | "osPazourek,—— JUDrFr, Ulrich,| (PUYVidnýnostr lite16kn,4

180 w každém slohu =
správně,solidněa čistěprovádí OOO000000000000D0 || |

uměl.závodřezbářskýa sochařský2 UCHARY 8 M O1H08vod Jy——
pro práce kostelní Jě — sesárukousolidníhoodbornéhoprovedená

v 218 mandlové karlovarské, výtečnéja- nejlevnějiparisvje,staré hromosvodyopra

Petra Buška synové O kosti,pravádětskéjakoži veškeré vueavyskouší 08á |vSyohrově Penny A.RAINBERGA,
y . . první kone.sávod pro stavbu hrouatapodů

——====(žaleleeo1968,)== Antonín Šejnoha, V PARDUBICÍCH.
Provedenopřes200 oltářů. Najlepší odporačaní. oakrářséví a výroba bonbonů na velké podsíní 1 Boepočly 6 odhníky iderna' a franle.

Množství vlastních nákresů a fotografií O ©v Hradol Králové. 174 ďgB>kvolnémunahblédnatífranco.ij OBGOOO3000000OODOOV

Podporujte křesťtanský solidní závod V> n ei
Velecriěnému P. T. duchovenstvu odporučuji

n . í (
veškeré-prádlo, Iněné i bavlněné zboží==

Ev cenácha jakostiJen solidních| u W- „kněž ské kolár k ye
| Zákazky dle přání a míry pro širší obecenstvo O hojnou přízeňa důvěruprosí: k službámoddaný

k dějí se rychlea přesně. . . —| BAvenek JÓse ry : Stanislav Jirásek
v domě p. J. Hatly, majit. velkozávodu uzenářského na Velkém náměstí v Hradci Král.

S 2alkná 6.2.A nl,Sana sjONNNNNNS DD

Trskem bisk; tisk, v Hradci KrálovéMojitel a vydavatel Politické družstve uskové v Hradci Králové. —Zodp. redaktor Franušex Štabl. —
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Číslo 131.

vědomío A em rozličných
Logika, to jest návod k správnému myšlení

dle zákonů zdravého rozumu, tak jak se až posud
přednášela, bude potřebovati nového spracování,
a čekám, že se s nějakým tlakovým novým vydá

vatel katolického biskupa v »Poslu,z Budče«. —
Napsal totiž »na věky věkův — amen« pa

mátná slova o řeči, kterou o školské otázce na
sjezdu katolíků w Hradci Králové přednesl biskup
královéhradecký. Slova tato jsou: »Logiku vývodů
svých plných odporů a nepravd nechť si arovná
sám se svým svědomím, my se vývody dávno
vyvrácenými zabývati nebudeme.« K tomu podo
týkáme, že by byl p. Stráhl lépe udělal, kdyby
se s vývody těmi byl zabýval. Proč? Proto že
nyní móéme za to, že logika páně Stráhlova zní
takto: Všecko, s čím se pan Stráhl nezabývá, jest
plno odporů a nepravd. Pan Stráhl se s vývody
biskupa kralovéhradeckého nezabývá — tudíž —

vývody jeho jsou plny odporu a nepravd.an Stráhl odpustí, když proti jeho logice
postavíme jioou a ta zní: Pan Strábl důkazy
pravdivosti katolického náboženetví nikdy důkladné
neprostudoval, mluvívá o tom nerozumně. —
A proto kdykoliv pan Stréhl mluví © katolickém
náboženství, mluví vždy nervzumně,

To jest logika naše. Mohlo by se proti ní
namítati, áe by se ta první vóta naše musela do
kázeti. My bychom mohli říci, to še je přece již
vdávno« dokázáno,že »Posel z Budče« katolicismu
nerozumí, ale ať pan Strábl podá důkaz, že z oá
boženství katolického studoval více nežli biskup,
a my svou logigu opravíme takto: Pan Strál stu
doval z katolického bohosloví (z filosofie, základní

theologie, věrouky, mravouky, z písma svatého,
z dějin církevních, z práva atd.) více než biskup.
— Kdo více studoval, více rozumí. — Tudíž —
pan Stráhl rozumí kstolicismu více, než biskup.

Ale pan Strábl by mohl říci, že vše chceme
odbýti jen nevčasnými žerty — ale i tu bychom
ho prosili za odpuštění! On totiž tímto posudkem
řeči o školské otázce na sjezdu katolíků v Hradci
Králové přivedl nás i v těchto přesmutných časech,
kdy spátečnictví a tma klerikálů tolik řádí, v ná
ladu veselou. Napadl nám jeden občanský hrdina,
který se kdysi na náměstí v Hradci Králové kasal
na vojáka, a když dostal »jednu«, řekl udatné:
Dej mi ješté «jednu«. A obdržev druhou řekl: Já
se s tebou špinit nebudu— i odešel vítězoslavně
z bojiště za jásotu obecenstva k boji tomu přihlí
žejícímu. — Zdá se nám totiž, že ta liberální
logika zastanců nynějšího školství dostala zmíně
nou řečí »jednu« a ještě »jednu« — ba zlí jazy
kové povídají, že jich bylo více, — tak že psn
Strábl opouští bojiště se slovy: My se s tebou
zabývati nebudeme, a vyprovází ho hřímavý jásot
katolíků českých a moravských.

Nejkrutější ránu páni logikové z Posla z Bud
če dostali s Komenským. Logika v řeči na sjezdu
královéhradeckém zněla takto: Komenský pro

< Boha prosí o školu přísně křesťanskou —katolíci
šádají totéž. — Tudíž pravými ctiteli Komenského

„jeko paedsgoge (— vychovatele —) jsou katolíci.
í Liberální logika pak praví: My chceme školu
"na křesťanství nezávislou. — Komenský chtěl

školu křesťanskou. — A tudíž jsme my ctiteli
Komenského a klerikálové se svým vůdcem v čele
jsou jeho tupitelill — (Slával — Frenetický
applaus nebéře konce! — Hanba klerikálum!l
Hanba jim! — Pereat Brynycb!!) í

To je ten triumf, ta vítězosláva liberální
Školské logiky v slavném království českém —
pro obveselení uvědomělých katolíků.

A tak zbídnělá logika opováží se vytýkati
biskupovi logiku plnou odporů a nepravd? Jak
jest to možno? Inu — řečp. biskupova dává nám
k tomu odpověď: Při nynější od od Boha
spůsobené spoustě duchů jest v moĎno.

„Ale na logice není dost. Posel z Budče opo
važuje se biskupovi i říci, aby si to spravil se
svým svědomím (|) Je-li ta avédomitost pánů libe
rálů podobná jejich logice, pak se ani tomuto
poučování © svědomitosti, jaké z výše sté neo

mylnékatbedryopovažujese udíletiPoselz Budče
katolickému biskupovi, nedivíme. Opakujeme jen:
Při nynější odpadem od Boba způsobené spoustě
duchů, jest všecko mošno.

Ale páni zapomínají, že nás takovýmto libe
rálním vydáním svědomí v našem přesvědčení
o potřebě školy křesťanské tím více utvrzují.

Kde svědomí dovoluje hájiti školu na křes
tanství nezávislou a při tom se chlubiti úctou ku
Komenskému i blátem pohazovati ty, kteří školu
v duchu Komenského žádají —| tam opravdu
vyšlo »svědomí v novém vydání«, které nám křes
ťanům známo není. Naše svědomí by nám v tom
případě bláselo: Nepřetvařuj sel

Nemůžeme tedy ničím jiným ukoočiti, než
vroucím přáním, aby se liberální logika a svědo
mstost koncem tohoto století k věčnému uložila
spánku. Kéž by se nám vrátilo do školy zase to
drahé nám křesťanství a s ním logika zdravého
rozumu a svědomitost dle zákonů Kristových.
Jednota katolických učitelů, která se přihlásila pro
tu pravou školu Komenského — školu křesťanskou
— bude v knize dějin zaznamenána jako jitřenka
naděje, že konečně dojdc vyslyšení úsilovná prosba
Komenského: „Pro milosrdensiví, prosím, nechaf
jsš jednou křesťanské vrchnosti opravdově pro
hlédnou, by nedopouštěli Molochovi obětovati mlá
deše křesťanské“

Dejž Bůb, aby ten Moloch, ta modla děti
sžírající, ten pohanský liberalismus, jenž poblcuje
mravnost a štěstí národů, byl brzy k zemi povalen
školou katolickou!

end ztapců úských měl a okr
V neděli 10. bod. dop. konal se na radmici

staroměstské vPrase sjeudsástopcůčeských měst, počtem
řes 600, do něhož se dostavilo téš 49 poslanců z

h, Moravy a Slezska. Ze Slezska dostavili se 4
delegáti, dr. Jan Stratil s Opavy, dr. Moravecs
Klimkovic, dále pp. Chamrad a Lyko. Zástupcové če
ského lidu ze Slezska poprvé zavolání kspolečné ma
nifestaci lidu Českého, aby dali Šivý výras tomu, co Sle
zany tíší. dr. Stratila, mužeto v pravdě vlaste
necké, poctivé, nezištné práce, muže to, který je v pravdě
oelý, ze žoly, v každém ohledu opravdivý, působila
na shromášdění dojmem nejmohutněj ším. Slova jeho
byla mužná a v každém ohbiedu věcná. Padla také
ještě mnohá jiná slova, oratoricky anad lesklejší, ale
ta nešla tak od srdce a k srdci. Vypravovali nám to
účastníci sjesdu, neboť zástupci české veřejnosti, těch
millionů českých čtenářů, nebyli do schůse důvěrné
připuštění. Pro 6—10 sástupců české veřejnosti nebylo
v důvěrnémshromáždění místa, aby si mohli o jednání

činiti vlastní dojem a přenésti ho pak na miliony
ů a pobídnoati a nadehnouti je pro zápasy sa

svatá naše práva ©Za to tam bylo množství lidí více
méně besvýznamných, kteřísotva že ze schůze vyšli, také
jiš vše zapomněli. Soudní a rozvášní účastníci sjezdu

kroatili nad takovým jednáním pořadatelů hlavou,
kteří opatrně předběžnou schůzi v Měšťanské besedě
smařili uspořádáním bezvýznamnéhoslavnostního před
stavení v divadle, jenom aby v Měšťanské besedě ne
praeludovalo se manifestačnímu sjezdu, aby účast
níci neprořekli, ©o srdce i prsa jich svírá. Z Úst pana
dr. Havelky s Chrudimiadr. Fikarase Strakonic
padla slova ostrá, mluvená přítomným ze ardce, ale
páni vůdci jich neslyšeli, nebyli přítomní, neboť jich
slyšeti nechtěli, byli v divadle.

Při manifestační ochůsi zvoleno paesidinm opa
traě a k slovu se dostali jen lidé „zcela spolehliví“.
Svobodomyslná strana se věra směnila v každém ohledu,
tak „státnicky opetrnou“ nebývala nikdy ani strana
staročeská. Inu, skušenosť prý učí opatrnosti a někdy
též moudrosti! Sjesd zahájil starosta měst pražských,
paa dr. Podlipný vzletnou řečí. Za jeho náměstky
zvoleni dr. Petá
dr. Stratil sa Slezsko. Meri zapisovateli byl okr.
starosta z Čáslavi p.dr. Zimmer a starosta králo

vébradecký p. dr. Ulrich. Řeči promlavů BP. dr.Podlipný, dr. Peták, dr. Žáček a Šílený a dr. Stratil.
Poslanec dr. Herold promluvil o politické situaci po
všechně. Bylo v řeči jeho mnoho fascinujích bliktrů,
ale řeč jeho nehřála, patrně samičel mnohé, co pří
tomní olyšeti chtěli.

Přes mnohé vady připořádání sjezdu učiněné,
měl sjezd manifestační přece jen význam veliký. Byli
ta zástupci konservativní šlechty, Staročeši i Mlado
češi, byli tu radikálové i upřímní katolíci, byli tu sá
stapcisČech,z Moravya Slezska.Jsmetomuupřímně

„

povděčai, še přijat byl jednohlasně zejména IV. od

etavec resoluce, kterýv první větě praví: Český národ,aby sdárně mohl plniti úkoly svéhopolitick ho pro
grama, potřebuje solidárního působení všech svých
vrstev, všech stavů, všech stran, bez rozdílu politi
ekých odstínů, vůbec všech příslušníků národa české
ho a jest tudíž povinností vedoucí strany politické,
by sískala všechny činitele národa ke společné práci“.

Tím obnoveno usnesení společné konferencezá

stapů českého národa ze dne 3. listopadu 189?, tímk platnosti přichásí zásada politikystaročeské, která
hlásala všdy soustředění veškerých národních sil. Tím

pomošeno vítězství také zásadě křesťanské, která
se příčí vyblazovacímu a neurvalému boji.

Áno, společnými silami musí národ náš praco
vati neboť jen tak možno docíliti vítězství!

Za souhlasu celého shromáždění byl přijat tento
telegram holdovací;:

„Jeho císařské a královské apoštolské Veličen
stvo, Vídeň. Vaše apoštolské Veličenstvo, nejmiloati
vější císaři a králi náš ! Shromáždění zástupcové měst
a okresů ze zemí památné Vaší koruny svatováclav
ské vyslovují nejoddaněji hold v okamžiku, kdy opou
ští nejmilostivější král náš půdu koruny české. Bůh
žehnej Vaše Veličenstvo dlouhá letal“ (Potlesk asouhlas.) o

Z řečí proslovených uvádíme jen jedinou:
Dr. Stratil pravil: Velectěné shromáždění!

Úeský lid ve Slezsku usedlý nachází se v kulturním

a národním ohledu v takovémstavu, ženespokojenosése stavem tím rozšířila se jiš do všech jeho vretev.
Vy sobě pánové v Čechácha na Moravě naříkkte, že
vám neprovádějí jasyková nařízení. U nás ve Slezsku,
velectění pánové, provádějí jazybová nařízení od Bacha
a od bar. Prašáka vydaná, ale neprovádějí platné zá
kony. Jest, velectění pánové nepopíratelným faktem,
že jszyk český jest vo Slezsku jarykem zemským a

jazykem v semi obvyklým. Podle tohoto o zákona mělo by se tedy ve Slezsku s člověkem českým
jednati ústně i písemně v jazyku jeho.

Avšak, pánové, tento platný zákon ve Slezsku
se neprovádí. Tam se provádějí jasyková nařízení, o
kterých jsem mluvil, protože tato jazyková nařízení
ustanovují, že s Čechy se má jednati německy. A pá
nové, tato jazyková nařízení provádějí se s takovou
umíněností a vytrvalostí a konsekvencí, a s takovou
extensivní interpretací, že v těchto dnech sám německý
mizistr spravedlnosti musil připomenouti okresnímu
soudu opavskému, fe při rozhodování otázek jasy

kových nemá .. dát vésti obledy stranicko-politickými (Slyšte! Slyšte!)
i Úfedafky, pánové, máme skoro výhradně Němce,

při finančních úřadech usazají nám pouze Němce a
židy, v politické správě máme jednoho jediného Čecha
úředníka a při soudech jsou čeští úředníci bílými
vránami na příklad při semském soudu opavském,
v jehoš obvodu bydlí přece 60.000 českého lidu a při
okresním soudě v Opavě, v jehož obvodu bydlí 40.000
českého lidu, máme pouze 3 úředníky y astěch
nám Jeho Exollence, jsk slyšíme, při nové organisaci
ještě jednoho chce vzíti, bezpochyby proto, že jest to
český poslanec. Německé obyvatelstvo ve Slezsku
oplývá středními školami a školami odbornými a jeho
akolatví obecné čili lidové jest výtečné. Pro českou a

lskou většinu obyvatelstva v semi není ale ani je
diného středního ústavu, ani jediné vyšší školy od

borné. Český národ jiš po 14 let vydršuje v Opavě
velkým nákladem české gymnasium;toto gymnasium
pavštěvuje 800 šáků ročně, toto gymnasiumjest od
dozoru státního výtečně kvalifikováno. Avšak volání o

sestátnění toboto gymnasia, pánové, dopadé do hlu-.chých uší a třebas i sám správce země ovšem opě
tovně naléhal na ústřední vládu, aby tento ústav do
správy státní převzala. O obecné školství ale psk
vánové, byl český lid ve Slezsku úředně připraven.
Šikovným manévrem vpálili mu jasyk německý za
jasyk vyučovací do jeho škol a pro v tší jistotu vy
chovávají jemu učitele pro jeho školy na průpravách
německých a také je tam approbují. Naše německé
průpravky v semi vyrábějí tolik tóho zboží, že ovšem
máme ohromný vývoz. Vyvášímeučitele německé do
Horních a Dolních Rakous a sejména do severních

. Za to ale lonského roku 176 polských škol
úplně bylo zavřeno, poněvadž nebylo pro něučitelů
a 68 proc. všech škol obecných v zemi jsou jedno
třídky s polodenním vyučováním (tak jest) jest na
nich totiž tolik dětí, še se musí rozdělovati na dvě
polovice, aby vůbec mohly býti vyučovány a tyto
jednotřídky jsou školy české a polské. (Škandál!) Vele
ctění páno těmito stračnými rysy naznačil jsem
vám, jak se vede Českému lidu ve Slezsku. Náš lid
ve Slezsku jest konservativní aš do krajnosti. Jest
klidným a v sebe uzavřeným a těžko pro nějakou véc
se rozehřívá. Ale pánové, tyto poměry, o kterých jsem
mlavil, způsobily, že uvědomění národní, še vědomí
příslušnosti lidu toho k národa českému a jednotlivci



národa českého v Čschách, na Moravě a ve Sleaskm
proniklo až do mejsašších a mejužších chaloupek, lid
náš čeké jem od národa celého svoji spása. (Výborně!)

Právě probe masíme žádati, aby toto vědomípříslušn ů ales kých proniklo také do české
větve v Úscháchbydlící, musíme žádati, aby sejména
upravovází jasyko poměrů mesi ya ci

nedělo 90pouzepro y a snadteké ještě pro Mo
rovu, mýbrž aby se délo jem tehdy, bude-li se díti
součssně pro všechny semě koruey ovatováciavaké.
(Výborněl)

A dle mého přesvědčení má býti Slessko při tom
pološeno na první prísto a sice preto, čvadů jsou
tam křivdy největší. Odstraňování t největších
křivd má býti položeno sa pedmíoku,bes kterého není
žádného vyjednávání a o podporování vlády.

(Výborně Velectění pánové! My nemůžeme od benevolence vídeňské vlády mičehoošekávati. Vídeňakí vlá
da neučiní námpo právu, nebude-li muset, (Výborněl)

My, ré, ale nemáme žádného vlivu na vládu.
Naše české kraje rozdělili ve volebním řádu tak ši
kovně, še přidělili ve východním Slezsku 70.000 Čechů

e 170.000 Polákův a v západním Slezska 60.000
bů k 80.000 Němců. Následkem toho nemůžeme

jakživi dostati nějakého říšekého poslance a proto mu

síme se obrátitiK k poslancůmpán posl Déa sejména ovati pomoc poslan
n Čkeh, pošadajeme od nich breský a roshodný čin

v náš prospěch. Prarím brzký čin, neboť u nás, pá
mové, ve Slezsku se velice připozdívá a nesmírnou
tíhou dopadá na nás již úzkost a tesknota. V. této
slavnostní chvíli, pánové, vyslovují pevnou naději, še
nebudeme vámi opuštění. (Výborně! Dlouho trvající
potlesk.)

Posl. dr. Podlipb ý předlošil ahromášžděník
echválení osvědčení tohoto znění: Zástapcové českých
okresů a měst shromáždění na sjezdu dne 5. září 1897
na radnici staroměstské v král. hlav.městě Prase po
rokovavše o poměrech národnostních v království če
ském usnesli se na tomto

Osvěděcní.
L Prohlašujeme především,že teské obyvatelstvo

v semích koruny české vítalo uznání rovnoprávnosti
jasykové uváděné v život nařízeními za dne 5. a $2.
dubna t. r., ovšem že ale také očekávalo a posud oče
kává, še také ve Slezsku jazykovým avkům slo
vamské většiny po práva v krátké době bude vyho
věso. Naproti tomu jmenem českých okresů, měst a
obcí důrazně odsuzujeme nešťastný pokus obmesiti
prováděcími předpisy vnitřní úřadní jasyk český na
obor menší, než jaký mu byl nařízeními jasykovými

vymesen. Špoleháme s plnou důvěrou na jednání zá
stapců našeho národa ve sborech sákonodárných, zo
jména na radě říšské, še jako vždy, také v tomto pří

padě zjednají úplnou nápravu, aby rovnoprávnost dysyka českého zákony zaručená ve všech zemích ko
rany české přistátních úřadech úplně a to v doběco
nejkratšíbyla provedenaa slibujeme, že všechny kroky
mašich poslanců k tomu cíli vedoucí v plné síle svého
přesvédčení budeme podporovati.

IL 8 politováním a opravdovým odporem obra
címe svůj zrak od trápného divadla, ješ nyní skytají
pokrokové a lidové strany německé, které pod vede
ním nesmiřitelné vý:třední frakce protiví se sahájené
ma provádění rovného práva jarykového národa na
Šeho. Jmenované strany německé dokazují nynějším
jednáním svým před celou veřejností, jak málo lze s
nimi docíliti shody o spravedlivé rozřešení jazykové
v semích českých, když jiš nařízení, aby kašdý státní
úřadník v Čechách a na Moravědo státní olušby vstu

pující prokázal znalost obou jasyků semekých, pro
hlašojí sa útok na svá národní práva a za čín smě
řající k počeštění všeho lidu německého v českých se
mích. Při tom konstatujeme, še pravý stav těchto věcí
jest ten, že ové dosud ani po vydání jasykových
nařízení i kd by přesně byla provádéna — coš bo
hušel se dosud neděje — ve avé domovině plného rov
ného právas Némcinedosáhli Zejmena stěžujemedo
toho, še jak vsoudnictví, tak i ve správě nejčelnější
místa obsazena jsou Němci, a že český divel na ros
hodajících místech v úřáda vůbec nepřiměřeně jest
zastoupen. Při tom s největším důrazem odmítáme vy
vypínání se Némců, jako by pro svou vynikající kat
tura byli předurčeni k nadvládě nad slovanskou vět
činou, poukazujíce na 'to, že český národ po staletí
utiskovaný a pronásledovaný, který nemá posudtolik
volnosti a 3, by klidně rosvijetí mohl své při
rozené schopnosti, s uspokojením pohlíšeti můše na

výsledek své osvětové a hospodářské práce upav
nění a byčkaným a všemi činiteli podporovazým lidema.

tomu, jak převeliká část Němců namnoze sachásí spů
sobem vzdělaného světa nedůstojným s našimi bratry
v území smíšeném. Jest to skvrnou dějin tohoto sto
letí, kdyš Němci s Čechy v krajích smíšených naklá
dati chtějí a nákladají jako se psauci, jiš nemají ná
rodních a občanských práv. Jaké protivenetví snášeti
musí rodáci naši jen proto,že chtějí vychovávatisvé
dítky v jasyku mateřském, že žádají české bohoslužby,
ie se scházejí k společenským zábavám a k spolko
vým 'shromášděným. Tak daleko dospěly póměry v na
čem království, še se krajanům mašim na jich hospo
dářskou existenci sahá, jejích tělesná bespečnost a
sém život obrošují. Dovolávajíce so soudu spravodi
mesti voláme k německým vůdcům,aby pomnéli na
svou mravní sodpovědnost se skutky bratálnosti svých
stoupenců, kdyš přemnosí z ních na místě, aby k míru
a snášelivosti povsbuzovali, bez práva a důvodů jitří
imysli svých stranníků. Nechť uváší, kam by vedlo
toto sběsilé počínání, kdyby vé řídili se ou,
seb za zub, oko za oko.

(V pražských listech zabaveno a proto jemo vynochalí),V sá
vanou tuto chvíli vyzýváme ústřední vládu, aby ko
Mala svou povinnost a odstranila ze svých úřadů
všechny zřízence, jiš jeouce proniknutí nenávistí k če
skému lidu, práv jebo nešetří a urážejí.

IV. Osud naších menšin vyšaduje toho, ebychom
soustavně a,co mejintensivněji podporovali činnost ná
rodních jednot, ješ o naše menšiny počají.

|
V. národ, aby ndárač mohl plnit

svého politického programu, potřebaje 20]Řárního 
sobení všech stavů, všech stra bes rozdílu políti

odetínů. vůbec všechpříslušnéhů úároda českého ajest tudižpovinmosti vedoucí- 7 polřtlcké, by zí
skala všechny čimitele národa ečné práci. U po
těšením konstatuj de tato nákloznost Inaviděti
u všech politick stran km společné práci a spo
Ječnému postupu v boji ze práva národa. Neméně «
potěšením vítáme rodící se národního děl
mictva, jež jsouc promiknato láskou k vlasti a národa
meunarně pracuje vo h naších márodních cílů.

Končíme savným lihem. še usilovati budeme o to,ychom celou márodní hotovost získali pro pennavnou
kóntěného cíle našého

Ě

práci směřující k splnění kta poitického u: 2
Samostatnosti koruny české v soustátí rakouském.

-—=- rdOsvědčení přijato jednohlasně.

0 živetě rodinném.
(Na kol. újesda předneslŠkolnírada p. FrantfLopař).

Život rodinný veledůležitýjesti pro širší
obcování společenské i pro vzdělávání celého ná
rods. Jest-li život rodinný spořádaný, mravný,
bývá pevným základem utěšeného, spokojeného,
mírumilovného života společenského a pojišťuje
stélým pokrokem ve vzdělanosti šťastnou budouc
nost národu celému. Avšak nespořádaný život ro
dinný, rozpustilý, všělikým vášním hovící, původem
jest nespokojenosti, rozefvan>sti, stálých zmatkův
a různic v životě společenském a zároveň
bývá jistým znamením příštího úpedku celého
národa. Proto jestli pozorovati v životě spole
Čenském a národním, že začíná se zmábati přílišná
nesnášenlivost, neústupnost a vzájemné pobrdání,
tu nastává potřeba co nejpilnější, aby muži vls
stenečtí co nejhorlivěji se pokoušeli nejdříve o ná
pravu života rodinného. Opravala, má-li se
zdařiti, jest možná za dob našich jen na základě
náboženském, nasákladěkřesťanskélásky,
která všude blabo plodí, nesvornost zepužuje,' sp0
kojenost s snášenlivost vzájemnou vzbuzuje, ovšem
ukládajíc, aby každý povinnosti své rád a horlivě
konal, překonávaje s vytrvalostí neunavnou všecky
obtíže souvislé s povinnostmi těmi.

V rodině první a blavní povinnost rodičo
jest, aby dítky své hned od nejútlejšího věku jejich
zdárně vychovávali.Zbožná matka nemluvňátku
svému ns čele dělá znamení sv. kříže, kdykoli je
z kolíbečky bere do náručí svého nebo tam je
opět ukládá. Jikmile dítě začíná se volaěji poby
bovati a drobátko choditi, matička je učí, aby samo
už dělelo znamení kříže, obzvláště když vstává a
ku spánku se klade, pak za dne před jídlem a po
jídle. Asi po druhém roce, když dítě už pomalu
mluví, matka začíná je učiti modlitbě Páně, ovšem
ne najednou, nýbrž po částkách malinkých; i dosti
času, když celý *Otčenáš s paměti dovede říkati
za rok. Ďítě, slyšíc od matičky milé,že sv. Václav
malinký rád se modlíval se svou babičkou, sv.
Ludmilou, s že Pámbičkovi nejmilejší jsou dítky
se modlící, jistě velmi si oblíbí modlitbičky své.
Ve věci té někteří učenci vyslovili zásadu, že prý
k modlitbě a vůbec h náboženství nemají dítky
nedospělé býti naváděny, poněvadž tomu nemebeu |
ještě rozuméti. Avšak zásada ta jistě mylná jest.
Vždyťnáboženstvípřísluší k citu i rozutňu,:
a vzděláváním citu náboženského dítě už mluvfcí
oabývá zbožné mysli, kteráznamenitéuž bývá
sesílena, když později dítě zoenábla se učí cbápati
rosumem, čemu dříve bez obtíže navyklo ci
tem. A vůbec při čem předcházívá návyk a cvik,
potom teprve, a to velmi često, bodně pozdě ná
sleduje porozumění. A vskutku, dokázalo se pří
klady ovšem smutnými, že děti, jež v útlém věku
nensbyly čítu náboženského, později už zcels
chladnými zůstely ve věcech náboženských jak na
újmu svou tak i života společenského. Kdyby zá
sada učenců svrchu dotčených měla se prováděti
vůbec,"tož dítě by se nemělo ani učit mloviti,
poněvaděš také ještě norozúmí tomu, co začíná

"prluviti.
", Avšak | otec mési věímativychovánídítek
svých <o nejpečlivěji. Ovšem leckterý otec domnívá
se, žečesti činí povinnostem svým, když děti své
živí a šetíj uedhbja příliš ostetníbo vychovávání
jejich. Počínání:takové citu etcovskému zcela ne- |
příslušno jest a prdbodoučí časy jek otci ták i
dítěti velmi škodlive; poněvadš jednostrannou ne
dbalostí tou už záhydte6 i dítě sobě se odcizují.
Otec vědomý. všech povidnestí svých, pokud má
chvíle prázdné, obyčejně večéa, .s radostí řozto
milou baví se s dítětem už žvattejícím, hledaje a,

..

otcové lehkomysiní, kteří nikdy ani ve ehvílkéch
práziných nechtějí dětem svým nedospělým“véno
vati.pozornosti nějaké s raději se shánějí po řez
koŠnictvímiro dům svůj, pospíchejíce obyčejné do

nasnadě mají, říkajíce, že potřebují zotevení, na
dřevše se prý po celičký den! Tedy vykonávání
povinností stavu svého nezývají dřením! A jské
to sotavení a občerstvení nalézají? V místnosti
hospodské, obsvl. venkovské, Často sečmouzené a
nezdravé, baví se obyčejné brajíce v karty; někdy
s útratou nadobyčejnou jí jsou oddání, ani ne

zba bývají i potéeb k živob “ jších.
Ba leckterý, nemaje už ani sáminičeho « živobytí,
samovraždou ubíbá další bídé vlastnf, zanechávaje
tu beše vší pomotřvdovu aČasto i četné sirotky.
Zanedbávání rodia vlastních a řemeslné provádění
kerbanictví užtak úžesněse zmáhá še v jedné obci
nepořídné skoro všickni ebčané po celé tři dař
tři neci ustavičně vytrval v hospodě pří kartách,

7 Neš obratme se od-této spustlosti moderní
k obrázku jinému! Otec pečlivý za chvílek prážd
ných s rozkošínevýslovnouse baví u svých dítek

(roztomilých, po dětsku s nimi pohráraje, kratičké
Řovídky « bájky jim vypravoje, kratičké písničky
jim předzpěvuje, jsko: +Tluče bubeníček, tlače
na bubeo,« »Já mám koně, vrany koně, to jsou

koně my« a podobné. Dítky milé k večeru vesele
už taťfčkoví vstříc spěchbají, a jakroile povečeří,
bned ručičky vzpínajíce toužebně prosí, aby zase
jim vypravoval nějakou pohádku, třebes už jim
známou. Někdy ovšem iotec tak pečlivý za zvlášt
-níchpříležitostíobecných.nebovlasteneckýchtaké
navštěvujevečerní schůzky buď v bostincích, buď
v jiných domech; a všude, kde třeba, působí ve,
službě vlastenecké, při-slavopateab národních jsa
vždy vlastencem upřímegim .svšek vykonav tem,
čeho bylo třeba, opět se vší skromností vrací se
v milý kruh rodinný.. Šťastný otec! Šťestné, bla
žené jeho dítky! Ještě v dobáčh-posdějších vděčně
vzpomínají oněch chvílek utěšených, které jim tek
oslazoval tatínek roztomilý,- A příkladem jeho-vzá
cným se řídíce; později i dans v rodinách svých
stávají se pečlivýmiotci, spokojehi jsoucei při
jměnískrovném, vídy s chutí konajícepovinnosti

-stavusvého a při zbožné mýsli chovají se stále
jeko praví vlastenci,“ nitemu nekřivdíce, nikoho
nepomlouvajíče ami-lší nestíhejíce. Avšak dítky,

„v mládí svěm nepeznavše příchylnosti otce hej
řivého, marnotrataéhe, nerady jeho vzpomínájí,
a snad samy nikdy nedovedou- těšiti se živobytí

„spokojenému.To právěkletbeučínu sléh o jest,
„že 1-wbudoucnosti plodí lol < -+

Avěsk nejen.matka a otec,ale I všichni
domácí, 'ať jsou to' staří bratří a sestry, nebo

„služebné a čeledínové, i svým chováním i svými
řečmi ochotně přispívuti mají ku zdárnému vycho
vávání dítěte nedospělého. Bohužel, že po stránce
té nebývápotřebná opatrnost anř u memioky, a2i
u ostatních osob, baže čestoi pohoršeníse dává
dítěti nevinnémt, tak že semo se stává hrubým
a drzým. Z příkladů hojných aspoň některé zde

ovytýkém: Kdysi přišelk sousedovi venkovskému
do domu známý jakýsi,s spatřiv bošíka asi čtyř

'Jetého, ptá se: »No, Vašíčku, je tetínek doma ?«
Hoch, aňi příchozíhonepozdraviv, zburta odsekne :

; oMenfl«Na to známý“sA kde je?« Hošíkodpo
) vídá: "s čejti vedi; kam jse ten starý zatáhl«

Mluvil totiž chlapeček, jak dříve někdy slýchal od
maminky neb i od jiných. Jindy jinde zase máma
přísně domlauvajíc dcerušce asi S-leté, dostala od
dcerušky té také domlavy: »Ale vy pořád také tu
hubu rostabujetel« Tak totiž malá- holčička to
slýchala od své starší sestrv. Ba někdy dítě Gleté
nedá mamince své: »Cikénko !e jak to někdy od

: tetínka slýchala. Takové dítky kam to dospějou?!
Tu brzo splal se slovo svaté: Běda tomu, kdo

"pohorší někobo z maličkých! —
"4 V prvnímroce dítě trestati nelse. Teprve,

dý“ začíná trochu cepati a svou sílu zkouší na
drobnějších věcech, bedlivostiveliké třebs, aby
děcko nestalo se nebezpečným buď předmětům
těm nebo sobě. Někdy, obzvlášté u děvčátek, stačí
k zastrašení pouhé slovo ostré, nebo hrozba pří
snější;ale mnozí hoši často bývají prudší a násil
nější i vytrvalejší v roztloukání všebo, co právě
se jim namane, třebas i lampy hořící. K takovým
kazisvětům i při nejlepší vůli a největší lásce nelze
býti shovívavým, a třěba tu potrestání v tom oka
mžiku, bez prodlení. K uvarování pak delších po
kusů třeba míti proutek tenký, uložený na místě
vysokém, malému škůdci vždy sice viditelném, ale
jemu nepřístupném. Bylo-li díte jednou trestáno
proutkem tím, snad bošíkoví tomu, opět nebez
pečně dorážejícímu nebo dovádějícímu dostačí,
když maminka něbo tatínek přísně poblédne na
bošíka a zároveň vzhůru na onen proutek svůj
zrak obrátí; pak-li to nedostačí, radno ihned jíti
rychle pro proutek; a tu jistě bošík zkrotne dříve,
neí proutek se mu octne na citlivém místě jebo
tělíčka. Několik takových procedát mívá výsledek
příznivý, Když pak jindy, ani nikoli bned po trestu
ani po hrozbě ve hračkách neškodlivých dává se
mu na jevo příchylnost a leskavost, chlapeček
zaenáble odkládá svou divokost, která se mu po
dobrém nijsk a nijsk nevyplácí. — Ovšem nastává
výminka v trestání za dob, kdy dítě postonává
k soubkům nebo slíženo bývá jinou nemocí. Tehdy
třeba užívati jiných prostředků cblácholících, ale
neradao podávati cukrovin mooho. Při těžších
záchvatech nutno bledati pomoci lékařské,

--. Jak dítě sačíná mluviti, prospěšno jest
velmi často, a to vždy správně a jesně s ním ros
mlouvati beze všeho rrrůčlování a čiačiniňání, aby
sutmo ovšem znen$hla naučilo se řádně každé slo
víčko bez affektace pronášeti. Též potřebí jest
připouštěti je do společnosti jiných dítek zvedených
i osob dospělejších. Tu ovšem jemu nový svět
nastává. Změna ta nebývá u všech dítek stejná.
Některý bošík počíná si tu směle dosti, ale některý

-

vajíce někdy celé jmění své, tak še dítky jej'ch začíná býti ostýchavým a báslivým, zcela jiným,



seš bývá dama. Tu třeba Medeti příležitosti, aby
dítě zbavovalo se pomalu ostýchavosti té. Nejlepší
prostředek jest, dítě nesmělé se.zvláštním vskazem,
třebas někdy zcela zbatečaým, poalati bu strýčkovi
nabo kmotříčkovi nebe. tetince nebo- kmotřičce,
ovšem s důtklivým aapomenutim, aby vstupujíc
do bytu cizího, dalo slušné posdravení, vyřídilo
vskez zcele jesné, odpověď na vzkas ten řádné si
pamatovalo, a odcházejíc, neopominulo říci hlasitě
s$ Pánem Bobeml« . Po prvé snad poselství své
provede nesměle; ale když drubé poselství už
nějak sdáročji vyřídí a laskavé bude pochváleno,
že totiž tatínkovi nebo mamince poselstvím svým
ušetřilo chůze a času, tož ono s radostí a chlou
bou poznává, že zostévá v rodině úkol důležitý.
Ovšem že rodiče ješté před pochvalou vyptávají
se na místě příslušném, ada dítě dle rozhazu za
chovalo se sluřně. Ale opominulo-li dítě dáti po
sdravení, má býti přísně pokáráno, dle okolností
ij potrestáno. Bobužel rodiče přemnozl důležitých
formalit těch v poučování zcela zanedbávají, tak
še dítky jejich i 5—6 leté do bytů cizích přichá
sejí a tam odtud odcházejí jako němí tvorové, ba
še ani nepoděkujíslovíčkem, dostanou-lidárek
nějaký. To jest vada ošklivá, která rodičům jistě
působí hanbu, a to vším právem, poněvadž způ
sobem takovým uráží se vzájemné obcování spo
Ječenské a zmáhá se nejen nezdvořilost, ale i hru
bost a neurvalost v mládeži vůbec.

Pravým dobrodiním bývá dětem tak nezve
deným, když chodíce do školy, od učitelů svých
dostanou pravidla slušná společenstvu. Aco teprve
mám říci o těch rodičích, kteří dítek svých nena
pomínajíce k dobrému a neodvracejíce od zlého,
ještě se osmělují dětem už napřed školou vy
brožovati asi takto: +Počkejtevy nezbedové,
aš jen budete chodit" do školy, jak s vámi ti uči
telé budou jinak nakládati, až se zhrozíte.« —
A pak děti jejich mají choditi rády do škdyl
Ovšem rodiče počestní dětem o škole mluvívají:
velmi příznivě, tak že ony s radostí očekávají té

doby, kdy jim bude dopřáno ve škole učiti se
věcem krásným a užitečným.

O jedné věci jest mi ještě promluviti zvlášť.
Některé maminky, pokládají dítky „své malé za
hrozné břímě v domácnosti, vyhánějí je, Často
ještěs několika bouchanci, ven z domu, zamyka
jíce za nimi dvéře, aby se nemohly děti dříve
vrátiti, než by je k tomu donutil blad. Ty děti,
scházejíce se na místech veřejných s jinými po
dobnými, beze vší doblídky vyhledávají si zábav
někdy aš hrozných. Nejraději kamením drobným
házejí kamkoliv; často (mluvím o případech sku

tečných) malý boch svému kamerádovi ránu vsadí
kamenem do hlavy neb i do oka; často sousedům
vytloukají okna atd. Dojde-li některý případ k vy
šetřování, leckdy maminka svému synáčkovi pro-4

sobem k vině své nepřiznává, ať atéle a pořád
jen zapírá, aby máma nebo táta nemusili za něho
škody nahraáovati! Takové dítky, nepodaří li se
škole je napraviti, stanou se potom hroznými
škůdci ve společnosti obecné, a jest věru čas již
svrchovahý, aby obec sama ráznými prostředky
zekročila proti podobným zábavám dítek rozpu
stilých, a tak bledála už napřed zameziti větší
škodybudoucí. |.

Jakmile dítě záčne choditi do školy,
rodičům, obzvláště pak otci nastavá povinnost
nová, totiž že mají sami se přesvědčovatio sku
tečném pokroku školním dítěte svého. Nejvhodněji
koná se to večer, neníli možno každý den, tož
aspoň dvakráte nebo jednou za ťýden, a to vždy
jiný den v témdni, Otec ptá se dítěte: „Co pak
jste měli dnes ve škole?“ Po odpovědi dítěte otec
se táže, zdali, a jak tomu rozumélo atd. Jsou-li
odpovědi dostatečny, otec dítě pochválí; pak-li
nejsou dostatečny, otec vlídně napomene dítě své,
aby po druhéve škole bylo bedlivějším. Způsobem
tím zceta snatdničkým dvojího účelu se dojde; za
prví, še dítě rádo. přivyká řádné pozornosti ve
škole; za drahé, že otázkami otcovými a odpo
věďmí svými, někdy otcem doplňovanými lépe
v paměti udrží své učení školní. A jistě i otec
mívá při tom zábavu milou, i dítě už napřed se
těšívá, jak hezky dovede odpovídati tatínkovi.
Někdy po večeří samo už napřed rozpřádá roz
mlavu, asi takto: „Ach tatfoku, dnes ném pan
učitel krásnou věc vykládall“ atd. Někdy úvod.
rozmluvy takové dosti žertovný bývá. Jako kdysi
žáček začal: »Ach dnes měl jsem štěstí ve škole|
Jé, jé, to byla radost! Pomysli si tatínku, pan
katecheta (on mě má rád), když jsme vypravovali
o Josefovi Egyptském, dal mně těch 7 krav tuč
ných, ale ubohý můj soused Tomáš dostal od
ného těch 7 krav bubených, cbuJák l« — — Ta
kové zábavy rodinné za nejpříjemnější pokládám.
Avšak s politováním nesmírným pozoruju. že zs
žádné doby dřívějšínevšímavost,ba nedbalost re
dičo po stránce pokroku školního vlastních dítek
jejich nebyla tak úžasné, jsko za doby nynější.
Rodiče z většího dílu nechtějí už sni vědět, čemu
se dítky jejich ve škole učí, a jak prospívají.
A přece i takoví rodičové mluvivají o školství,
nikoli dle vlastaího přesvědčení, poněvadž nemají
žádného, nýbrž dle úsudku jiných osob, kteří sice
o skutečném pokroku školském sami ničebo nevědí,
o školy vůbec ani se nestarajíce, ale přece dle
rozumu cizího rozblašují, že moderní školství jest

„nejdražší vymoženost nové doby a že jen tmáři
proti nynějšímu pokroku školskému zlomyslné
řečivedou, přejíce si prý, aby žáci zůstávali hlou
pými. Za takových okolností jest to ve prospěchu
rodičů samých, aby konečně odřeknouce se své
bříšné lhostejnosti, přesvědčili se sami, jak dítky
jejich prospívají, a dle přesvědčení svého potom
úsudek svůj vlastní pronášeli.

Především svatou povinností rodičů jest, aby
pozorovali mra vné chování dítek svých; obzvláště
pak svých dcerušek, Neboť za doby nynější.už
i na žačky činí se útoky nemravné, jež při nevší
mavosti rodičů měly by účinky náramně zhoubné.
Hlavní péče k tomu směřovati musí, sby dítky
dospívající neoddévali se lehkomyslnému světáctví
jimž se ničí zásady mravnosti a zároveň i život
sám před časem.

K rodiné ve emyslu širlím přislušejí i če
Jedínové, slubové, služky. Domácí pán nebo
bospodář má je pod stálou doblídkou svou a po
vicen jest, ovšem pokud jemu to možno, starati
se o jejich zachovalost, A právě ve věci té bývají
největší nepřijemoosti, poněvadž kázeň os0b slu
žebných za doby nynější jest příliš volna. Nejlépe
domácí pán nebo hospodář pochodí, když mladé
osoby do služby -přijímá a je sám dle potřeby
své vychovává, ovšem na základě křesťanské lásky.
Štastný ten, kterému se podaří osoby služebné
po několik let sobě udržeti. Arci jsou při tom
obtíže náramné, a leckteré pokusy při nejlepší
vůli se nezdaří. Avšak časem, domácí pán maje
dcbrou pověst, svou rozšafností, mírností a laska
vostí přece získá si příchylnost a věrnost pořád
ných osob služebných, jak to bývávalo za dob
starých, kdy čeledínové sami se pokládali za pří
slušníky rodiny a věrnou službu jí prokazovali
stále, trvajíce v též rodině i 10—12 let, někdy
i déle. Ale i nyní v rodinách takových bohaboj
ných mnozí služební, kteří na začátku bývali své
volní, poněkud i hrubí a v práci leniví, znenáhla
se napravili vzorným pořádkem rodinným a na
pomenutím upřímným někdy mírným, někdy důt
kiivým, protože pozorovali a uznávali, že věrně
poslouchajíce a se přičiňujíce připraví si budouc
nost šťastnější, obzvláště když se jim na paměť
uváděly mnohé příklady smutné, kam zavádí le
nivost a svévolnost. — Avšak v rodinách, kde
hospodář a hospodyně, nebo pán a paní, sami
nedbají pořádku a pravidelného zaměstnání, tam
ani služební nekonají s chutí svých prací a často
rozmrzelí vystupují brzy ze služby dosavádní; též
nástupci jejich ve službě dlouho nevytrvají, tak
že v rodině té: plné nesvornosti a hádek, bývají
neustálé změny ve služebnictvu na velikou újmu
veškeré domácnosti. Rodiny takové pro špatné ho
spodářství brzkým úpadkem zachváceny bývají a
stávají se břemenem obci. Čím více rodin přibývá
na mizinu přišlých, tím více slábne i celý ná
rod. Avšak v rodinách spořádaných, v práci při
činlivých a bohbabojných, třebss nevynikaly bo
batstvím, vládne milá spokojenosta požehnání
Boží. Kéž ku blahu a stálému zdokonalování
celého národa našeho zmahá se počet rodin
takových! (Pan školní reda mluvil za stálého sou
blasu.)

O tisku.
(Řeč, již promlavil dne 23. srpna ve drahé schůzi diece
sního katolického sjesdu v Hradci Králové redaktor

„Obaory“Frant. Štébl.

VašeBiskupskáMilostilUrozeníavele
důstojní pánové, slavné sbromáždění!

. Dostalo se mi cti na našem ujezdu katoli
ckém proaluviti o veledůležité otázce, o tisku. Je
likož však doba velice pokročila, dovolím si jen
stručně promluviti o tisku vůbec, o katolickém
pak tisku zvlášť.

Velikou mocí jest jazyk člověka, t. j. mlu
vené alovo, pravil již veliký Apoštol. Avšak ještě
větší mocí za mašich dnů jest péro, psané a ti
skem rozmnožené slovo, t. j. časopis a kniha.

Mluvené alovo rozprchne se rychle a zasáhne
besprostředně pouze několik set posluchačů. Psa
né, tištěné slovo však trvá, probíhá veškeré doby
a země a doatihuje miliony čtenářů.

Císař Napoleon uznával proto tisk za velinuc svě
tovou, a slavný vůdce Arabů, Abdel Kader vida po
prvé tiskařský lis, pravil:To jest dělo myšlénky“.
Opravdu — případné“ to slovo, neboť toto dělo
— tisk — thrlí milionkrát své střely a ty padají
do chatek — ubožákův i do palácův boháčů. Kam
nemůže slovo — tam proniké — tisk, miliony
exemplářů časopisů, které rychlovlaky a parolodi
denně rozvášejí do nejodlehlejších konců světa.
Tisk tak důležitý zasluhuje proto „všestranné po
sornosti a úvahy.

Tiskem možno nadebnouti národy i jedno
tlivce pro krásno a dobro, — avšak možno je též
svésti Ba zoestí bezpráví, násilía zločinů.

Znáte ze zkušenosti, jaké rozechrění působí
správy časopisů v dobách pohnutých, před válkou
krvavou, před volbami, před bitrami bursovními,
na nichž se braje pomocí bauste a balsse o pra
osě vydělanémiliony národův.

u jest veřejný tisk straáným agitatorem ve

prospěc té neb oné válčící strany, navádí a svádíšílenému boji na všecky strany.

|

Moc tisku snají a oceňují nejlépe spekulanti,
kteří dovedou vykořistiti pro sebe každou náladu
obecenstva, každé hnutí a rozčílení. V naší říši
zvláště praktičtí židé dovedli si sjednati vliv na
veškeré časopisy všech stran a národů, všech
barev a směrů, neboť oni vědí, jak veliké služby
jim může prokázati jak v ohledu politickém, tak
hmotném, politické, vědecké, odborné, národobo
spodářské, rábavné a poučné časopisectvo. V ča
sopisech a ve spolcích, kde to jen poněkud možno,
snaží se nabýti vlivu žid, buď zjevně se k své
víře hlásící, buď křtěný, svobodomyslně neb soci
alisticky obarvený. A kde ani to není možno, tam
dopomáhají židovskému vlivu od nich placení, nebo
v mnohém ohledu odvislí křesťané. Pozorujete to
v každém okresu, v každé skoro obci.

Tisku používají však také jiní spekulanti ve
liel — a což divu i různí dobrodrozi.

Tohoto hrozného válečného stroje — špat
ného tisku — použili též nepřátelé naší říše, našeho
národa a naší církve — hrozným způsobem proti
nám, neboť neštítili se — ničeho, aby dosáhli
moci a udrželi svou nadvládu.

Povodni snad utečete, před ohněm se za
chráníte, před zlodějem se zavřete, ale špatný
tisk vás bude všude pronásledovat — doma i na
ulici, ve spolednosti, všude jako tyran neuprosný
vás stihá. Tak se vzmohl, tak úžasně vzrostl, že
stal se takřka vzduchem společnosti, již úplně
ovládá

Tisk mobl by býti požehnáním pro společ
nost v každém směru, v náboženském, mravním,
pro učence, rolníka i řemeslníka, kdyby svědomitě
Be ho užívalo.

Na letošním sjezdu německých žurnalistů
pravil vynikající právník a purkmistr lipský Georgi,
že časopisectvo vniklo dnes tak velice do všech
kruhů vzdělané společnosti lidské, že jest nejdůle
žitější a nejúčinnější prostředek k vzdělání obe
censtva. Týž muž uznal, že časopisectvo má veli
ké duchovní a mravní povolání.

Špatný tisk však jako jed otravoje: smyslnými
obrazy, ilustracemi, vtipným a živým líčením ne
mravnosti.

Tisk vzbudil « lidech nezměrnou pýcha, li
chocením a vychvalováním činí z nich polobohy,
jejich chyby zakrývá, omlouvá, dovoluje utiskovati
a vydírati lidi bospodářeky slabší.

Pomocí tučně placených inserátů umičají se
před lidem ty největší darebnosti, a vychvaluje
se i špatná věc. Zaviněné úpadky, podvody ha
nebné a odsouzení ničemné listy umičují za —
bakšiš.

Za to: poctivost,nezištnost, přímost a prav
da — mají dnes málu odhodlaných obranců, neboť
to málo vynáší.

Morový dech špatného tisku otrávil četné
krahy naší společnosti. V hostincích, kavárnách,
na nádražích, nalézáme většinou nebo výhradně
protikalolické, pikantní časopisy.

Veřejný tisk způsobil také, že mnozí hledají
spásu svou v moderním pohanství, že bledí celý
národ náš odloudit víře jebo otců.

Jeho Milost, nejdůstojnější biskup náš uváděl
věera v proslovu před Adalbertinem výrok, který
pronesl před skoro dvaceti věky římský mudrc
Senecea, totiž že člověčenstvozajeho doby tak blu
boce kleslo, že se zdálo, že mu není pomoci. Avšak
pomoc ta se našla v učení křesťanském, které
praví: „Miluj blišního svého jako sebe samého“
— Aa„Co nechceš, aby li jiní činili, nečíň ly jim.“

Takové učení ty světoborné žurnály různých
Špekulantů arcit nehlásají, ony blásají: „Miluj
blišního, a kde můšeš, lísní ho/“ (Výborněl Vý
borně!) Pod tímto heslem vycházejí nejen žurnály
světové, ale bobužel i menší týdeníčky, které,
nejsou-li od těch různých spekalautů přímo redi
govány, aspoň json od nich placeny, aby v jejich
sájmu „spracovali“ lidskou apolečnost. Časopisy
takovéto, které v posledním desítiletí vyrostly jako
houby po dešti, způsobily brozné spousty v našem
národě.

Nám, českoslovauským katolíkům nemůže býti
Ibostejná, úžasnou měrou vzmébající se bezchara
kteroost, nemravnost, nevážnost náboženství v ži
votě veřejném, pohrdání poctivými, šedivými lidmi,
učitelstvem a kněžstvem, napadání všeho katoli
ckého a náboženského, neboť náboženská Ibostej
nost budí opět národní a vlasteneckou lhostejnost.

Teprvu 10 roků uplypulo od té doby, co ob
jevil we v jednom českém časopise článek: „Naše
dvě otázky“, v němt připoušténa byla možnost
jiné otásky: „Zda-li prý stojí naše ve své existenci
pochybená národnost skutečně za to?“

Článek „Času“ pobouřiltehdy naše veřejné mí

tuality. A co vidíme dnes? Čeeký národ prodělal
v posledních dvou letech začény převeliké, které
uvedly v úžas a zděšení naše velké strany Y DÁ
rodě. —

Trpká zkušenost nás poučila, že mnoho jasne
sanedbali a denní časopisectvo to potvrzuje též
Jak názory o právech, o národních povinnostech

se změnily,je se zmohla náboženská lhostejnost,jak u samých katolíků se mění a docela jiné tvář
nosti nabývají názory o sařísenostech 4 právech
katolické církve. .

Překrucování a lež, tendenční líčení jistých
fakt z historie i šivota denního spůsobily tení.



vrata lid náš,amižbytobopozoroval,počal
dovsko-liberálními brejlemi na svět prohlíšeti a

zlehčování a prudké útoky nepřátel spůsobily, že
borlivým katolíkem býti se bojí.

Odpůrci našebo národa a náboženství otra
vovali nás pozvolně, výmysly a lži nám oslazovalí
a až jsme si na jejich cakrlátka navykli, pak-od
hodili larvu a ukázali své skutečné smýšlení.

Does, po nemnohaletém ostouzení vy
cích osobností a jednotlivých stavů v národě, při
vedli jeme to již tak daleko, že značná část če
skéhó lidu se našim státoprávním a národním
snabám, našim posvátným zvykům a katolickým
obřadům směje, še podřaďuje svou národnost a
víru neblahému internacionalismu, že se staví do
cizích služeb proti vlastní krví a vlastní církvi.

Slavné shromáždění|
Tato politická a národní lhostejnost a zdivo

čilost nebyla by u nás vznikla, — kdyby se sy
stematicky nebylo štvalo proti našema náboženství
proti katolické církvi, biskupům a kněžím, kdyby
se nebyly ostouzeli všichni mažové dobré vůle a
plodné a užitečné práce, kdyby v posměch a ne
vážnost nebyly se bývaly uváděly katolické insti
tuce a skutečná úspěšná tichá práce.

Nepřátelský nám tisk jeví vedle tupení po
ctivé práce největší snahu potupiti náboženství,
nebof ví velmi dobře, že, kdo podněcoje ptoti
náboženství, proti autoritě, že takó zároveň
otupuje cit vlastenecký. A proto v těch okresích
českých a německých, kde se nejvíc smohly živly
podvratué, nejvíce klesl duch náboženský. Proto
v krajích německých, kde jest dosud duch kato
lický, tam není socialistů a anarchistů ; podobně
jest i v českých krajích, kde £e zavčas vzpama
toval a poznal lid, co by mu škoditi mohlo.

Kdo má poněkud rozum v blavě, ten ví, kdo

národním snahám nepřátelský, Těm maohonásob
ným milionářům a spekulantům jistě ani ve snu
nenapadlo, aby své miliony, které ročně vytěží
z morzolněpracujícího našeho lidu, 8 chuďasy roz
dělili, proto ale přece různí ti Adlerové a Ellenboge
novénejvícehlásajíotázko žaludkovou, neboť
vědí, že tím chudinu nejsnáze chytí na svou in
ternacionální udici a odloudí ji našemu národnímu
a státoprávnímu programu.

Kdo jest proto upřímným Čechem — bes
rozdílu stran a stavů —ten masí pracovati podle
vědomostí svých, aby se naše poměry obrátily
k lepšímu, aby český lid se vrátil k těm tradicím,
které nám zůstavili naši otcové.

Našiotsovévrhalisevboj s písní:„Svatý
Václave, vévodo země české“ A kdyžna
stalo to veliké hnutí nábožensko-sociální, které
český národ rozdělilo ve dvě velké politické a ná
boženské strany, tu i ta nová strana nestavila se
proti Bohu, ale naopak šla do boje za zpěvu:

„Kdo be a golounlci a zákona jeho“taří Husité tedypřed Bohem neutikali, ale

Boha vzývali. Za to titak zvaní moderní moitet
ti se Boha buď zřekli, anebo před ním utíkají,

ae zjevně h němu hlásití nechtí. (Bouřeu. lLlasy:Tj spívají: Rudý prapora odr
bovačky z šantanůl) PN Ý prepo

Velectění pánové! Vzácné dámy!
Ve středověku přišlo v západní Evropě české

jméno v nevážnost hlavně proto, še náspovažo
vali za bezbožné, schátralé lidi. Tehdy také nám
na potapu nazvali potulnou sebraaka cikánskou
„les Bohčmes“ a naší vlastenečtí spisovatelé po
dnes trpce nesou, že nás Čecby zaměňují často
s cikány, ponóvadž nás z vlastního názoru neznají,
a nezní zrovna pochlebně, čeho se od nás v ži
dovako-liberálních časopisech dočetli.

Slavné ahromáždění! Teď patrně mnohé naše
„také-husity“ různé ty přezdívky nebolí, neboť
nes někteří lidé považují to za velikou chloubu,
když si mohou aspoň chvflku na cikány sabrát.
(Bouřlivá veselost, potlesk a smích.)

Vzácné shromáždění| Já nechtělnikohoura
siti, ale chtěl jsem jen upozorniti, jak zvrácené a
nečeské náhledy a vzkus mnosí tak zvaní osvě
táři a pokrokáři mají. Nám tito „osvícenci“ pře
zdívají zpátečníků a tmářů, na naše hosty morav
ské tito extraviastenci včera na ulicích potapně
pokřikovali po způsobu ultragermánských Scběne
rerů, Irů a Wolfů— heiló, vy černí jezoviti atd. |

Pánové! Takým způsobem se nepěstuje alo
vanská vzájemnost, takou neslušností se neasku
teční naučení velkomoravského krále Svatopluka
a heslo našeho nejjasnějšího našeho císaře akrále,
abychom všichoi Čechové, všichni slovanští a ra
kouští národové pracovali spojenými silami. (Vý.
borně |)

U Slovanů platí: „Host do domu, Bůh
do domu“ Slovauští pobratimové, a byť byly
Jen hosty nás rozhodných katolíků, ti se neurážejí
německými pokřiky, jako se u nás stalo. Nápodo
bujíce nemrav a hrubost největších utiskoratelů
našich menšin, dávají jen sankci dílu moderních
těch různých Schonererů ja šmoků. — Věříme,
še také nepěkaé zjevy vyvolány byly v okam
žitém poblouzení od lidí nečeských, od lidí spo
lečenského mraru nesnalých, ve „zvláštní“ náladě.

Vysoce důstojné shromáždění |
„ Nechci nikoho zrádcovati a z řad národa vy

loačit. Běda však českému národu, pakli se u nás

bude vzmáhati nihilístický tisk, bude-li se at vě
domě — ať nevědomě pomáhat nepřátelům mašeho

OK k protikatol. rodicovazý obyčejeě od lidív
mladičkých, nezkušených a často "jen povrchně
vzdělaných, praví, že hájí: volnost, rovnost, bra=
trství a'tu pravou svobodu. Bvoboda jest ovšem
pěkná věc, ale každá svoboda, nemá-li se zvrhnouti
V nevásanost, musí míti meze, musí dbáti mravní

povinnosti a musí šetřit svobody jiných. Anglickýspisovatel, liberál a aoglikán Smiles napsal: Svo
bododa, kdyby jí ušíval národ mrarně akleslý,
stala by se škodlivou, a svoboda tisku jenom pro
středkem nevázanosti a mravní podlosti.“

Výstřední živly v našem národě dospěly již,
bohužel, až sem. Žívly podvratnéhrají u nás vů
bec velice nebezpečnou hru,která nápadně se po
dobá událostem před velkou revolucí francouzskou.

Tisk, vlastně zneužití tisku, jest největším
nepřítelem blaha a štěstí národa. Proto pravil
arcibiskop malinský jiš před 28 lety katolíkům
belgickým:

„Zneušití tisku jest velkým zločinem času.
Teato zločin obnovuje se tisíckrát každodenně
v časopisech oné barvy, která slouží velké aposta
sii moderoí, která se zaprodala novémo pohanství,
které chce odděliti civiliuaci od elrkve, doeru od
matky.“

Slavné shromáždění|
Snaby takové jsou nebezpečné. Sv. Otec

pravil 22. února 1879 v allokucí k redaktorům
katolických časopisů tato významná slova:

Jsme přesvědčení především, že naše doba
katolické časopisy a ráznou obranu takového způ
sobu potřebuje. Když byla dána svoboda, dle li
bosti mezi lid roshazovati tiskopisy, byli mužové
podvratní, neúmorně činní, skoro ohromné množ
ství časopisů rozšířiťi, jichž blavním určením jesti
základy práva a pravdy napadati, církev pomlou

Onino velice dobře problédli, jaké výhody a užitky
k provedení jejich záměrů vydávání denních časo
pisů poskytuje a které jedem bluda ducba čtenářů

nepozorovaně a povlovně nakasují a jejich srdcevkájením nízkých chtíčů a dráčděním umyslnosti
bubí. Všecko to se jim ale tak šťastně a zcela
dle přácí podařilo, ža patrně prardu má, kdo
velkou část víny nynějších smutných poměrů a
špatností připisuje Špatnosti tisku. Protože jednou
mrav, vydávati Časopisy, zcela všeobecně zavládl,
tedy jest blavní povinností katolických spisovatelů,
aby to, čeho 8e nepřátelé ku zkáze společenské
církve zmocnili, v léčivý prostředek pro společnosti
a ochrannou hradbu pro církev proměnilo.“

Také předseda rakouské říšské rady,dr. Kath
rein pravil na sjezdu katolickém ve Vídni — tato
posorubodná slova: „Moc novinve smyslu dobrém
i zlém podceňovati, bylo by právě tak pošetilé,“
jako by bylo sbabělé, sklánětí se před špatným
časopisectrem. Co Špatné časopisectvo zkazí, musí
dobré napravovati. Čtení a hmotné podporování
liberálních časopisů v katolických rodinách jest
smutné svědectví nedostatečného porozumění pro

ožadavky doby aneb trestuhodné malomyslnosti.
est zahanbojící, sabají-li katolíci hned po raaní

modlitbě po nevěreckých ranních časopisech.“
Velecténé auromáždění! Bude-li se katolický

tisk hmotně i mravně podporovati, tak jako se pod
poruje liberální, povznese se katolický tisk ještě
více. —

Dr. Kathrém pravil téš: „Konservativní
Časopisectvo zasluhuje díky sa to, že nepšetuje
kroniku skandálů, nepěstuje plemennou nenávist,
neboť ví, že přikázamní o Jásce kbližnímu platí
i vůči nepříteli“

Velectěné a veledůstojné shromáždění! Tato
slova vynikajícího Němce a katolíka, k národu če
skému vždy spravedlivého, měla by též u nás
v Čechách býti oceněna. Všichoi Čechové, bes
rozdílu politických stran a náboženských vyznání
svorně uznáváme, že židoveko-liberální tisk německý
jest špatný, nám ům a všeu Slovanům ne
přátelský. Jest protovelmi smutnou skutečností
že téměř o všech otázkách vnitřní i sabraniční
politiky, o otázkách sociálních, hospodářských, li
terárních a náboženských, že též o otázkách slo

nenakých téměř výhradně dávámese poačovati odliterálních listů vídeňských a berlínských.
Nedivme se proto, že zprávy mašich listů,

sejmena o otázkách slovanských a náboženských
bývají pouhým odvarem německo-žid..vských listů
liberálních. :

Proto nám Slované často ne bezdůvodně vy
týkají, že slovanských poměrů neznáme, že jim
nerozumíme,iže jeme slovanaky mlavícími Němci,
totiž duchem německého liberalismu odchovaní.

Tské katoličtí národové nerozumí namnoze
proudění v našem katolickém národě, neboť naše
veřejnost jest uš příliš prosáklá duchem německého
protestantismu a žid. talmudu.

Pravím jen prosáklí a načichlí. Neboť i pro
testantětí, němečtí a angličtíturisté, kteří v po
sledních letech navštívili Čechy,pozastavují se nad
úpadkem náboženského ducha v To
více tak činí Rusové a Poláci, Bulhaři a ostatní
Jihoslované náboženským duchem proniknatí.

Kdyby v Čechách měla se nábož. Ibostejnost
Mtřiti, utrpěla by tím nejvíce naše věc vlastenecká
a národní, neboť zbloudilí synové našeho národa

tím více by se našímnárodním ozahámOdcizovali,:
- tím více by se utápěli v laternacionáleím libera

Hamu a socialismu.
Nuže, co máme činiti?

NejdůstojnějšíVrchníPastýřnáš,kdyšv prvém
svém pastýřském listu vybízelproti podvratnému
směru nynější doby a udával některé prostředky,
jimiž by působiti bylo | němu, napeal: „Proti

zima byMT ly mymvřak j ožil, tedyvytý

Milosti, že dříve tak nebývalo, toho není

Avšak,slavnéshromáždění !Tážíse navzájem.
„Byly tenkrát četné ty baoopisy, které denně
v posměch uvádějí maže nejlepší, slehčují církev,
napadají dobré katolíky, kočžstvo a nejdůstojnější
biskupy? — Nebylo jich a sebeobrana proti ži
dovako-liberálnímutisku nebyla tak nutna —
našeho lidu ty cizí škváry nečetly. (Hlasy: Teď
čtou Rašple, Osvětu, Červánky, Lid a Roach.)

Teď se však změnily časy a poměry a proto
třeba počítati s jinými prostředky! (Výborně|)

Velectěné sbromáždění! Odpůrci katolictví
nesmí si naříkati, že so bráníme, že se nechceme
nechat karabáčem mrskati.

Bodří naši sásedi praví dosti významě: „Das
Hinůberschůssen wšre schon recht, wenu nur das
Hertiberschůssen nicht wáre!“

Odpůrcům katolické věci líbí se velice napa
dání katolických osobností a institucí. Napadají
nás při každé příležitosti, důvody k útoku přita
bují za vlasy a nemuhou-li jich nalésti, vymýšlejí
8i možné i nemožné věci, cuchají nás a smýkají
blátem, ačkoli se pak ukáže, že útoky tyto byly
naprosto bezdůvodné. Za to, že se bráníme a sem
tam až příliš bujné výmysly odpůrců na pravou
míru uvádíme a při třeba jen náhodou
přes prsty někoho klepneme, jsme nesnašenliví,
klerikální, bojovní kohouti, kalíme prý tém berán
kům vodu! (Zívá veselost !)

Vysoce důstojné shromášdění! Což jest něco
špatného sahati v době ne k sebeobraně?

ždyť tuto přece v případu nebespečí dovoluje
i náš přísný trestní zákon!

Bráníce se proti lži a nepravdě, konáme jez
vianost! (Výborně !) .

Vesvé encyklice bisku

J. B.

svou
lavné shromáždění |

pům brasilským ze doe 2. července 1894 nmapeal
papež Lev XIII.:

„Nechť není poslední péčí katolíků vésti obrana
křesťanství i sbravěmi dobrého tiska.“

Svatý Otec káže tedy obranu a sám novin
k obraně církve používá.

Známý roský publicista a vynikající znatel
poměrů na dro evropských, hr. Vasili, vypra-“
vuje nám ve spíte svém o vsnešené společnosti
Fmské, praví, že sv. Otec Lev XIII. sám jest vy
uřkajícím novinářem, že sám píše přemnobé články
do listů 'Univers, „Moniteurde Rome“, aže téměř
každodenně dává žarnalistům rady a pokyny, a že
takto má vynikající vliv na světový tisk vůbec.

Sv. Otec Ler XIII. udělil časopisectvu také
velel mnohé vzácné rady. V listě k biskupům
italským pravil:

„Jest věru vspešené, když ti, kteří katolické
zájmy v denních listech hájí, neohroženou lásku
svou ku pravdě sa jevo dávají, zároveň je však
natno, nic do lista nepřijímati a medávati c) by
dobře smýšlejícímu muži se nelibilo ©Umírněnost
nemá se m způsobem se zfetele spustiti.
Především má ale katolický apisovatel ctítí auto
rita biskupovu. Vába důkazův, ale nikoli prudký
a urážející sloh, mohou svaté věci maší pomocí
k vítězství.. “

Katolíci učiní velmi dobře, když o každé
důlešitější události místní, okresní, nebo pro celý
národ a katolictví důležité, padají svým časopisům
rychlé a spolehlivé zprávy. Moc liberálního tisku
spočívá právě v tom, še i omyšlenými nebo ten
denčními zprávami veřejné míněnísi dělá, připra
vaje a vo svóm smyslu předělárá (Souhlas.)

Slavné shromáždění! Katolické časopi
mnobým mystifikacím a pobouření vořejného mínění
předešly, kdyby v čas © věcech, které ve veřejných
listech soeužívány býti mohou, dobře zpraveny
byly. První zpráva vzbuzuje největší anejtrraali
vější dojem. Proto liberální časopisy opetřají ai

rychlé zprávytelefonické, telegrafické a expresní,aby veřejnému mínění suggorovaji a rozhodující
-vliv Ba ně měly. Zprávy pozdě došlé, byť b
velmi dobré a obširsé byly, isálo účinkují ne
první dojem a mínění těžko se mění, a málo kdo
o téže véci čte také zprávu podrubé. Naše dlouho
leté národuí zápasy jsou svědkem, jak podlých
zbraní ma oztuzení našeho národa ve světě so
užívá — a dnes, slavné shrozáždění, lépe by naše
národní věc stála, kdyby ostatní Evropa od nás

samých poučována byla o našich poměrech. V této
příčině listy české a zvláště katolické velice po
kulhávají sa listy šiduvsko-liberálními, které vědí,
že čas a první dojem jsou peníze a moc.

Vy víte všichni, 00 v posledních dobách se
koušet: musínaši krajané, kteří nebydlí mezi námi
v krajích českých, ale které nutoost výživy zapu
dila du krajů nečeských. Vy víte, še právě me
přátelské listy, které se nalézají v rakou liberálně
židovských aneuznárají české mačenoíky, vykřikují
do uvěta, že Čechové jsou provokatéry a že prý
liberální a nacionální Němci brání se jem preti



Číslo 132.

Skok do tmy.
(Kednešní politické situaci.)

Když se dal český lid své doby přemluviti a
„Přesvěděiti“, aby 86 opřel na dlouholetých zku
Šenostech především dra Riegra založené konser
vativní politice svých zákonodárných zástupců a
aby odevzdal řízení avých politických osudů před=
tím doposud nijak platně se neosvédčivších stou
penců zásad tak zvaných svobodomyslných, tu
učinil odvážný „skok do tmy“.

V letech osmdesátých nebyl spokojen s „dro
bečky“, jež mu zvolna do klína padaly. Nelze tu+
netrpělivost našemu lidu zuzlívati neboť všude
na všech stranách jevily se tebdy — jako sli
by — nesplněné tužby, aby byly jeho potřeby
rychle a vydatné splněny a proto ve sterém ohledu
politicky, národně i hospodářsky hladovící a strá
dající davy ochotně přidaly se na stranu těch,
kdo mu více slibovali, nežli kteříkolivěk jeho zá
stapcové mobou splniti.

Na místě stoupenců dra Riegra zvolení Mls
dočeši měli po obvyklých volbách sice více hlasů,
ale méně pravdy, Ležli měla politika dra Riegra.

Ta vyšla původně také ze přeradikálního sta
„poviska, k jakému se ani nikdo z mladočeských po
slanců jaklčšiv neodvášil. Avšak dr. Rieger postu
pem doby následkem nejrozmapitějších zkušeností

zrojna sestupoval 8 ideálních vyšiu arého původ
0 politického Mabledu na tvrdou půdu neuprosné

praktické zzušenosti. Na místě jalových vzdorů a
na místě marných protestů, jimiž se česká politika
v letech šedesátých a sedmdeeátých rok od roku

potávela, začal dr. Rieger v letech oamdesátýchráti, co se vůbec přijmouti a vzíti dalo, byť to
byly „drobečky* jako ku př. česká upiversita,
akademie věd a umění, převzetí řady středních
škol do státní aprávy atd.

Že kroměřížeký řečník tvrdící, že „všechna
moo pochází z lidu“ a blasatel hesla „Nedejmne
se I“ až k této s „drobečky“ se spokojnjící moudrosti
došel, k tomu měl zajisté jenom řadu dobrých
důvodů, jež měli všichni politicky myslící lidé
dříve poznati a spytovati — —

Avšak po Čechách najednou zabouřila proti
těmto drobečkům oposice, „milovanému“ vůdci ná
roda vytlučena vděčným studenstvem okna a poli
tiky české ujali se na místě jeho pánové, kteří
začali od repetice s heslem „Nedejme se!“

Na to jim místodržitel hrabě Thun srdečně
odpověděl výminečným stavem, persekucí tisku a
když se rok s rokem sešel, tu nejenom noví zá
stupcové lidu, ale lid sám poznali, že opuštění
odůvodněné Riegrovy t. j. konservativní politiky

znamenalo vlastně jenom nerosvážný „skok doy".
Nejžalostnějším zjevem při tom bylo, že celá

řada stoupenců Riegrových politiku jeho opustila
a že přes noc přešla k novým beslům. To byla
sráda, jiš český lid nesmírnými škodami zaplatil.

To se může směle trrditi, že by za dalšího
trvání politiky Riegrovy „drobečky“ uepochybně
dále ve klín českého lidu ve všech směrech padaly
a zajisté že hojněji, než-li se dělo dříve.

Buku na srdce všichai, kdo třebas mladoče
sky umýšlíte! Jak by vypadla doba místodržitelo- |
vání hraběte Tbuna, kdyby byl šel s českou po
litikou a kdyby nebyl býval zbytečně malicher
nostmi drážděn a nucen státi proti ní?

Jen se nestyďte a přiznejte, že v vhledu tom
stala se politická chyba, jíž se mladočeská politi
ka dopustila ve mladočeské své bujnosti, kterouž
již dávno — odložila, neboť zabočila ve směr,
který politice dra Riegra zazlívala.

Pánové poslanci i český lid sami jiš uznali,
že r. 1889 a r 1890 učinili „skok do tmy“.

Co je pryč, to je pryčl Vzpomínka na tu
dobu je pro každého soudného českého politika
nanejvýš trudnou. Co se od r. 1889 do r. 1896
dělo? Proti vládě veden byl komický řečnický
boj, sestavovány proti ní resoluce a bráněno jí
tak, aby se dle okolností se zástupci mohla po
liticky přátelsky dohodnouti o míře tobo, co zájem
a prospěch zemé vyžadoval. Dále vyhlazování Sta
ročeší a konečně zahájeno papírové tažení proti

katolickému náboženství, což všecko dobromady
snamenávajo vlastně prospívání zájmům nepřát-|
českého národa.

Nechceme toho dnes vzpomínati a to tím spíše
zakcýváme to zatím rouákou zapomenutí, poněvadž
na všech stranách zvolna se jeví tichá lítost, že
to všecko bylo prováděno. Pánové nechtějí se
k tomu okázale přiznati, ale mnozí ze mladoče
ských vůdců se tím více netají, že třeba politi
sovati jinak, než-li jak se za mladočeské éry pů
vodně politisovalo. A když nežádáme zatím vý
slovného doznání oněch chyb, tedy spolébáme, že
příští skutky nynějších politiků budou se jich pilně
vystříbati. Pro dnes nám může poslačiti, že ae
„skoku do tmy“ lituje v srdci, neboť to jest ne
pochybným preto, poněvadž se čeští politikové od
nastoupení hraběte Badeniho v čelo vídenské vlády
vestaví více proti jeho politice.

To zřetelně znamená, třebas že to naší po
slanci dnes ještě izapírali, že stojí a ním, čili
že jsou ve vládní straně, jejíž politika bere Be
směrem konservativním. Radikálové jim to již vy
čítají, perou ae proto a tudíž nesmíme déle dělati,
jako bychom toho neviděli.

Ovšem že nám při tom nic jiného nebývá,
než-li že slušně konstatujeme, že se nám zdá,
jakoby Mladočeši již od celého roku politiku svou
měnili a sice v tom smyslu, že zvolna přijímají
zásady konservativní. To jim musí postačiti, když

„ že nám to

Ročník III.

slanci opět do Vídně na říšskou radu, kde je žád
né slasti neočekávají, přejeme jim na ta cestu vše
nejlepší v té naději, že politika jejich nebude více
k libosti nepřátelůn: klidného rozvoje českého lidu,
třebas že jim časopity podporované, zakládané a
fedrované především protestanty na jméno přijíti
nemohly, jako se již nyní po sjezdu českých měst
a okrosů děje, o čemž se každý přesvědčiti může.

Již tento zjev jest dostatečným, aby je po
učil, která cesta je správná. Kdykolivěk začíná
v národě českém zavládati pokoj a jednota, ibned
vyvstane oroii tomu „bouře“ chtějící, aby ge če
ský lid potácel v samých nesnázích a protiven
stvích, jež mu v první řadě opustění katolického
náboženského stanoviska působí.

Proto nechť naší poslanci více kříků různých
kýmkoliv placených a podporovaných štváčů ne
dbají, ať jim žádné ústupky nečiní, neboť potom
bude státi za ními skutečná ta pevná většina
národa, která za nimi za doby „skoku do tmy“
státi nemohla. Budoucnost a úspěchy náleží u nás
jenom straně řídící se náboženským smýšlením
národa a to jest známé tak, že ho ani jmenovati
netřeba.

Kdo jsi četl, rozuměj a tím se spravuj! Vno
vé kampani ve Vídni dej Bůh čeakým poslancům
štěstí!

čena možnost, že se ve mnohých národu a“vlasti
naší užitečných a prospěšných otázkách zcela přá
telsky sejdeme ke společné práci.

Doposud však dělí nás celá řada zásad, z
nichž nelze na naší straně ničeho aleviti, avšak
za nynější pro naše politiky velice nesnadné době
nemáme ani za vlastenecké, aniza politické, aby
chom je pronásledovali za (o a pra to, co náleží
minulosti a co snad budou hledět odčiniti. Ná
hlých skoků od nich nežádá nikdo, ale to očeká
váme, že více nepůjdou proti vlastnímu rábožen
atví. Ostatní se snad, Bůh dá, již podá.

Oni pokládali za velkou svou vymoženost
vydání jazykových nařízení pro Čechy a pro Mo
ravu. K tomu lze však doložiti, že vydání nařízení
těch lze částečně přičítati také napjaté povaze
doby, v níž byla vydána.

Že vydání nařízení těch poušil židovský tisk
k roseštvání národnostního boje v Čechách, aby
obecnou pozornost odvrátil od antisemitismu, který
v poslední době na všech stranách židovské zájmy
povážlivě ohrožoval, toho sluší nanejvýš želeti, ano
iožnost toho jest ukazem neprozíravosti křesťan
ských politiků mezi Němci v Čecbách.

Avšak plameny nyní rozpoutaných němeekých
vášní netřeba málomyslnrě pokládati za projevy
nepřekonatelné německé síly, ale možno je pova
žovati také za následky české slabosti, která za
viněna byla politickým „skokem do tmy“, jejž
český lid se svými nynějšími poslanci provedl.

Tento „skok do tmy“ jednotnou sílu a títn
také politický význam českého národa tak ros
tříštil, že na dlouhý Čas pozbyl toho význama,
jaký drabdy v říši míval. Česká politika si vedla,
jakoby jen o to usilovala, aby měla všude 00 aej
více nepřálel a odpůrců a doma přímo aranžovala
vyhlazovací boj proti každéma, kdo snahy kon
servativní nezavrhoval. Proto český národ posky
toval. obraz nanejvýš žalostný a pozbyl tím na
své váze, již míval tehdy, když vyslanci jeho ubí
rali se 8 požadavkyčeského národa do Vídně od
oltáře a s požehnáním svých vrchních duchovních
pastýřů.

Doufáme, že trpké a trapné zkušenosti, jichž
čeští politikové v posledních letech svým „skokem
do tmy“ nabyli, poučily je o nezbytnosti hledati
cestu správnou, p» které jedině možno dojíti če
ské politice k cílům pro český národ a jeho vla
stem užitečným a platným. A tu především jim
nutno hledati jen to, co nás všechny spojuje a to
je vedle jazyka na prvním místě víra. Co nás roz
děluje, toho se musí vystříhati, pak-li nechtějí
prospěchy a pokrok národa déle zdržovati. «

Spoléháme, že nám bylo dobře rozuměno a
poněvadž na dne 28. t. m. voláni jsou čeští po

slovo.

Tak dle „Vaterlandu“ napsáno v hospodách
chebských na tabulkách veřejně vyvěšených'

Pro Čechy tedy žádné pivol? Ale
proč jen to? Inu, u nás si někdy extravlastenci
zahrají na cikány a v cizině to pak berou do
opravdy. V městě Chebu, které cizáctvím překo
nává všecky ultragermány a (rušáky, z Cechů na
dělána tuláků, Chebští si myslí, že pro cikány pivo
ani není, ba snad jim ani milé není, že mají raději ko
řalku. Akdvby tedy Němci zcikáněním českých mno
hýchlidiček dne 22. srpna t. r. potvrzenív domněnce,
že jsme race inferiorní — plemena nižší — sou
dili, že pro nás je dobrá „amitická“ nebo „friink
lovina“, kdož by jim to mohl míti za zlé?

A kdyby měl pravdu onen židovský cestu
jící, který opustiv talmud u chebsko nérmocken
kalturou se ozářil a na náměstí jistého města kři
čel, že Čechové jsou psi. tu bych se těn cheb
ským tahulkám teprv nedivil. On ovšem pravdu
nemá; jsmeť my národ osvícený, svobodomysiný,
pokročilý, rekovný atd. atd., ale že se mezi sebou
„hrýžeme,“ jako někdo kost, to je pravda. Ovšem
je to jen porovnání, a každé porovnání „poknl
hává.“ Chvála Pánu Bohu, že jsme tohle přísloví
z latiny si přeložili, sic by byl ten žid nesměl
býti boněa po náměstí onoho města, a Cbebané
by měli na svých tabulkách pravdu. ©

Ale něco pravdy na tom přísloví přeci je.
A myslím, že pravdivo jest to slovo: „Pohulbává.

Pokalhává to 8 naším národe u. Na sjezdu
českých měst bylo učiněno usnešení, že národ č 6
ský potřebuje solidárníhbo — společného—
působení všech stran, všech stavů a —
že jest povinnosti vedoucí strany politické, by zí
skala všechny činitele ke společné práci. — Inu,
dej Pán Bůh, až posud jsme chodili tak, jako
člověk, který má jednu nohu velice dlouhou, a
drahou krátkou. Tou dloubou je liberalismu3, za
vrhování křesťanství, a tou krátkouje kře
sfanství. Což divu, že náramně kulháme, a to tak
mnoho, že jsme někdy až směšnými. Katolíci usi
lují o to, aby svobodomyslnost přišla do rovn?
váby s křesťanstvím, ale jak je vidět, pánům je
milejší ta jedna dloubá nohalživého liberalismu,
a křesťanství af je jen kratičké — jen tak pro
děti a tak „pro ten lid“; jen v kostele, ale ne
v životě, a obzvláště ne v zákonech a politice.

Ale takble budeme kulhati do smrti. A proto
Re u nás vytvořila strana, která je znamenitým
doktorem. Chce uříznout i tu svobodomyslnoo
nohu, protože je prý příliš slabou oproti křesťa
nám —klerikálům. — Tu by ovšem kulhání na
dobro přestalo, jenžeby národ český se octl —na



zemi, a mohl by — jako beznohý žebrák o pou
tích — čekati na milosrdenství dobrých lidí. Proto
by se mi lépe líbil návrh Chebanů: „Pro Čechy
žádné pivo.“ Tak?! — Inu ovšem. Kdyby se
u nás pivo pepilo, aneb se ho aspoň méně pilo,

stala by ta známá „politika u džbánku.“Méně
y se mluvilo, a více by se myslelo. Měli bychom

více zdravého rozumu, a více by te délalo.
Měli bychom více zdravého rozumu, a to by
přece škoditi nemohlo.

„Pro Čechy žádné pivol“ Pivoje dle
úsudku mnobých lékařů nápoj nejméně zdravý. A
komu jen jednou „paleček žčervenal“, čili kdo jen
ednou musil v sluté obout bačkory, a zepřešlo

to, dokud se pořádně uedal na léčení vodou,
ale ve vnitřku, — ten uzná, že pivo je nápoj De
zdravý. A kdyžbytedy Čechové pivo nepili,a ne
bylo by vůbec Čechů v „bačkorách“ — to jest

vab tichošlápkovitých, bojácných atd., mnselo
by to ihned lépe vypadati v drahó vlasti naší.

Měli bychom konečně to, o čem ae posud jen
mluví, povahy přímé, pevné, silné. A aílu spo
Jiti a rozumem, to by nám jistojistě muselo prospěti.

Pro Čechy žádné pivo. — Povídámto
„ta třetí“ — a proč? [au proto, že by to náramně
prospělo naší kapse. Peníze nejen zu žatecký
chmel, ale i za ty cisozemské přísady do piva —
poctivý český ječmen nemám na mysli — by zů
staly pěkně doma. Rádi se totiž chválíme a jásáme
nad svou sílou, ale že se při tom moc a moc
piva vypije, to je jistá věc. Je to jásání přecejen
v celku drahé, vůbec a zvlášť pak proto, že při
tom rapomínáme na jednu velkou vgdu svou —
nešetrnost, rozmatilost,býfivost.Anárodhý
řivý musí hynouti A to jest taky jedna příčina,
proč za Němci tolik „pokulháváme“ va způsob
rozmařilých Francouzů. Národ zámožný nedá se
tak snadno podrobiti; národ ochuzený otručí.

Ale kdyby se nepilo pivo, tu by zašly naše
pivovárya to právě bylo by ochozením národa? —
Jen ne haed tolik strachu; já myslím,žei přes
tento můj klerikální humor naše pivováry —aspoň
8 námi jistě vydrží. Vždyť při katolickém sjezdu
v Hradci byl prapor vztyčen i na všech plzeň
ských pivnicích a nic jim to nenákodilo.

A nyní přecházím jiš k druhé části chab
ských nápisů.

„Pro Čechy žádné vlídné slovo“ —
Nebude snad tak velká škoda. Co jsme n. p. od
Taafebo dostali vlídných slov, tuším že německých,
a co z toho máme? A když výstředoíci němečtí
nyní pro nás mají jen slova „nevlídná“ k. p. pei,
p... ž atd. „pokulbává“ zase jejich zářícíkultura.

Jak se časy mění! V šestnáctém a sedmná
ctém ba i tu i tam ještě v osmnáctém století měli
Němci pro nás tolik „vlídných slov“, že by 8e
bez mála bylo v Čechách přestalo ozývati slovo
české. Německý protestantismus Lutherůr měl nás
tak rád, že naplnil zámky a brady, tím pak ko
stely i Školy slovy německými. A počala Se po
Čechách téměř rozlóvati vlídnost slov německých
tou měrou, že se i naše nevlídná slova proměnila
ve vlídcá německá k. p. Uberec proměněn v Au
herren, Kostelec jeden v Kosteltzen Souvlastní v
Saufivss, Žabokliky v Schabeglůck, Panská krčma
v Herrnskretechen, Lačnov v Lotachnan, Strakov
v Strokelle, Studenec v Standentz, Šlapánov
v Schlappentz, Záboř vwSóberle atd. atd. aži
Lány Skrovné nazvány Landskroa séímž ale my
spokojeni nejsouce Lanškrounem ty české „Lány“
nazýváme, jako n. p. Králíky sami raději vlídněj
ším „Grulich“ přezdívame. Jaké to ale byly teh
dáž zlaté časy? I osobní jména zvlídněla brzy a
narobeno u nás Holetachke-ů, Tscherwitachke-ů,
Wonoderschůtsů (Vondřeje), Sapouschke-ů, ba prý
i Wockurke 0.— Protestantismus byl sice ze země
vypuzen, katolicismus se vrátil, ale do krajů, kde
hlaholila jen vlídná slova, nevrátila se nevlídné če
štína více. A pak za dob největší síly josefinisma
zvlídňovalo 8e ještě něco k. p. v Litomeřicích
Žírecko- a Kukské panství. Z těch dob pochází
taky ta čeština v českých městech, jejížto vzor
ještě po dnes v Praze lze slyšeti k. p. hovor dvov
starých Pratanek: Já jsem jim řekla, jestli voni
nepřestanou mně aograifovat, já se pudu na ně
pešverovat. Já se vod nich fart hindrovat Lenecbám.

A také z těch příčin zase přisvědčují cheb.
ským „grossdentach“ mužům: Pro Čecha šádné
vlídné slovo více. Zástaňme si přisvých českých
slovech, mluví se jimi beztoho již jen v skrovném
zbytků krajů druhdy slovanských. Hajme si české
slovo, kdekuliv se ozývá! Jef zajisté mateřský
jazyk jedním z nejdražších statků časných Stvo
řitelem uám daných.

Ale pamatujme na jednu velikou pravda.
Odpad od víry svatováclavské —kato
lické k včrám nčmeckýmzavinil poněm=
čení krajů, v kterých se Čech nymí ne
má ani oszvati. — A ty sarovosti, které se pů
chají ve jménu národnosti oproti lidem jiného ja
syka, odkud se berou, a to pokulhávání národa
našeho, odkud to vše? — Zavinil to vše opět
odpad ducbů od křesťanství kliberalismu,
který není s to vychovatidostatek charakterů,
jaké vlasť potřebuje, a který oproti odpůrci ne
zná než vásilii A kdežto sena jedné straně zvrhi
v zákubný novohusitský radikalismue, objevuje se
Ba druhé straně jako pohanské p: hrdání lidemji

nébo jazyka jako lidem barbarským pod Jménem
serové barbarství na blíšních jtcí.
České zemé nazpět katolické kře

sfanství! To je beslem naším, pak bude nejen
beslem naším, pak bude nejen Němec k Čecha a
naopak, ale i Čech k Čechu mlaviti vlídaými
slovy. A kam ještě patří křesťanství? — Do
politiky, do říšeké rady, do Vídoš, Jest patrno,
že jen Němci opravdu katoličtí mlaví k nám
„vlídnými slovy“. A že „Vídeh“ vlídných slov
ro nás má málo a skatků ještě měně,toho vinou

sase jen liberalismas, který neznánežnásilí.
A proto se velice obávám, že mladučeské

poselstvo odpadí nám i ty katoleké Němce „ne
vlídoými“ slovy svóbo miláčka a mazlíčka, totíš
liberalismu.— Do duší českých. poslanců
tedy patří nyní více než kdy jindy kře
atanatví. —Běda, bude-li jimliberalismoszase
tím nejdražším, pak jim ve Vídni Švechatské sice
za naše peníze nalévati budou, ale pro Čechy na
přijde odtamtud tak hned upřímné vlídné
slovo.

Hledne si obchodu a průmyslu!

Nedávno se vyslovil říšský pnalanec Karel
Adámek proti zřízení české obchodní komory ve
východních Čechách proto, še prý by pak nastalo
nebezpečí, še pražská obchodní komora 80 dostane
do rakou Němců! Osudné to slovo, ale významné.
Pražská obchodní komora leží na území českém,
ale židé a Němci, kteří i v českých městech volí
na komando pražského německého kasína, mají«
v Praze, v českých vesnicích a méstech tolik ob
chodů, průmyslových živností a továren, že mohou
v tř. vyš. poplatníků Čechy porazit, pak-li by tito
volili nesvorné anebo n tečně a nečetně. Takové |

závody jsou povnostmi němectví, které dobře jsouc
organisováno, rozlézá se z nich po celé zemi.

V moobých městech a obcích kténí a ještě
více nebřtění Něnici ovládají, české oposiční mlatní

všechny přehmaty jejich musí trpét, snášet, anebo
Jich aspoň nechoe vidět.

Že v četných městech va komando cblebo
dárců svých musí volit úředníci a dělníci tovární,
že podle píšťaly velmožného národního našeho od
půrce musí taačit všichoi odvislí řemeslníci a živ
n stníci, ba i slavné městské rady s pásy pork
mistry, jest rovněž známo Socialisté v českých
vesuicích a městech nebyli by při posledních vol
béch nikdy sebnali tak veliký počet blasů, kdyby
židé nebyli své zřízence konandovali voliti socia
listy. Vjednom městé dokonce povýšili socialisté
žida Abelosu na svého boha, protože prý je živí.
V jiném městé žid Korálek posmíval se vybrůž
kám mladečeských sedláků, že nebudou od židů
kupovat; Koiálek pravil, že aspoň ošetří jedna
koihbu, veboť v úředních koihách visely u něho
celé vesnice.

Proč smí tek pobrdavě mluvit o českém rol
níku lidé, kteří ješté pted 50 lety stuěli bydleti

sem zatsžených? Proč smí 8 českými dělníky a
nádenníky titéš lidé nafoaklí nakládati jako s otro
ky? Prorože ti prvnější obchodem a průmyslem
rychle sbobatli, čeští lidé pak se ailoě prodložili
anebo dokonce hmotně i mravně přišli na mísípu
Ničeho nepomůže, tejiti to.

Ponechá-li český lid obobod a průmysl v ci
sích rukou, bude se postavení jeho stále národně,
polticky a hmotně boršiti, a m by se moblo
státi nám totéž, co se utalo Polákům v Poznaňsko.

Ročně příchásejí tísíce korců půdy velkostat
kářské, selské a chalupnické do židovekých a né
meckých rukou. Na mnohých utatcích jest rolník
50—809/, ceny statku dlužen a věřitel bo tam
trpí pvaze proto, že by ve dražbě byl statek pro
dáa daleko pod odbadní cenou a takto že rolník
dře se mu nastatko a platí aspoň „dobré“ úroky.

Někde přivedla rolnickou rodina ma mizinu
požívaénost, nádhera, marnotratnost a lehkomyal
nost celé rodiny, jinde způsob.ly to živelní pohru
my: požáry, obně, mrazy, přílišná sucha neb mo
kra, někde též dlouhotrvající nemoce a pád do
bytka Velkou větěinoa však ae prodlu
žil selský statek proto, že zuliberálnívlády
zavedeny byly rovné podfly dědické, že půda,
která nese jednou do roka výnos, považována byla
za zboží, aa kterém však zůstala váznout přečet
ná břemena a hlavně zemské, okresní, berní a
školní přirážky; za to movitý kapitál, který se dá
vroce něk olikrát obrátit a sužitkovat, placení dací
s obrovské části se docela vymknul. Placení velí
kého výměnku a rovných podílů dědických musilo
selské statky nezbytné prodlužit Syn, který po
otci statek převzal, měl na něm obyčejně jen
20—409, podílu, a pak-li nepřiženil více, zůstal

př nastoupení statku 20 -50“/, ceny jeho dlužen.ouze, kde rodičové měli jmění a bylo méně dětí,
byl mladý rolník bez dluhu.

Nejhůře se vede rolníkům, kteří převzalistat
ky v letech 1875—1890. V první doby té
stály ceny obilin a řepy vysoko, a v

a ca.

krovka mécě platiti,
Vysoká v naději, že s0
dříve provdané děti dostalí tolik
tedy mladší jich sourozenci sesmí dostati
A kdo byl zkrácen? Obyčejmětea. kdo se ma
statku nejvíce nedřel, kdo jej převzal. 

Má-li Beselský stav, nejkonservativnější živel
A bejvětší opora českého národa udržeti, musí
býti rolnický majetek chráněn před předlužením.

Tu se ovšem nedá držet déle rormost dědič

ných podílů a věna.Hi své dítky rolutk přeceznopatřil — tedy, když jich na rolnické usedlosti
všecky dostati nemůže, musí je dět učiti obchodu

S Kdo je přičinlivý vitý ýo je pří „ pracovitý, vytrvalý, i
a duševně nadavý, může 00 dobře chyt“ Velká
část zámožnějších obcbadolků, živnostníků, řemeai
niků a průmyslníků nejsou dítky rodičů zámoš
ných, ale chudých nádenníků a řemoslníků, kteří
vychovavše své dítky v mravnosti a poctivosti Da
vykali je současně pořádku, poslušnosti, pravovi
tosti a spořicosti.

Máme také důkazy, že Čech dovede jako di
spoueot, Hiditel, dílovedoucí, inženýr atd. vésti
velké závody obchodní a tovární žídům a Němcům,
Ano že dovede s nimi jako samostatný továrníka
obchodatk konkarovati.

Když má tedy náščeský lid opravdové nadání k průwysla a obchodu, byloby břícherm,aby
bo nevyužitkoval.

Dobrý obchodník musí míti ovšem také pěj
měřené odborné vzdělání, aby správně kalkulovati
a odběratele své solidné obsloušiti mohl.

Dobrá obchodní škola poskytuje všem sna
živým žákům poklad vědomostí, který proměníte
jim v bohatý kapitál, který mnohem více než pe
níze jest chráněn před ztrátami, a který méně zá
možným po celý život nese bohaté úroky. Osv-jí-lí
si každý obchodník bohaté kopecké vědomosti,
pak chrám Merkarův nebude otevřen každému,
koma se zdá řemeslo špatným a který poctivým,
svědomitým a dobrým obchodníkem ne nikdy ne
stane.

Chce-li býti dnes obchodník podporovatelem
vzdělání, blahobytu a světového styku, pak nestačí,
aby znal předměty obchodu, jich výrobu a pra
meny. on musí obeznámen býti též se základy a
podniky obchod podporujícími, musí znáti zřízení
států, potřeby národů a rodin, 8 nimiž obchoduje,
neboť jeho obor působnosti obsabuje veškerý 80
ciální život. — Vědecké vzdělání ovšem samo ne
přivede k dokonalosti jebo, neboť provozování
obchodu vytaduje též moohbé mecbanické obrat
nosti. Pořádek jest duše obchodu; přesnost, píle,
spuřivost, přísná poctivost a mrarnost jsou zákla
dem úvéra a blahobytu. Proto se mast obchodník
Snašit získati i tyto vlastnosti. Obchodník vice než
Jiný potřebujevzdělání,neboťvědění jest moe,
svlášté u toho, kdo Chce rationelně těžit s po
kladů tohoto světa. '

0 otázce r rolnické.
(Řeč již promluvil dne 23. srpna ve třetí schůzi
diecésního sjezdu v Hradci Králové pan Framt

Ječný, rolník v Becharech.)

Pochválen buď Ježíš Kristus! Takto
nás pozdravil při vydání prvního pastýřského listu
náš nejdůstojnější Vrchof Postýř, takto nás oslo
vil také vysoce urozený předseda tohoto sjezdu,
tak to činím i já, neboť jest to také nejlepším
uctěním křesťanským.

Přichásím k Vám jako domů — tak
pravil Jeho Biskupská Milosťv témže listě pastýř
ském; totéž osměluji se prcnésti i já v tomto
slavném shromáždění, všdyťpřicházím jsko domů,
mezi své, vždyť nás venkovanů, nás rolníků jest
zde plno, a přemnozí jiní pocházejí. taktéž ze
stavu rolnického (Výborně l) Nejsem tak vyško
leným řečaíkem, jako páni, kteří mluvili přede
mnou a velice cbvalné se byli osvědčili. Proto
odpusťe, pak-li nebudu mluvici tak dokonale a
výmluvně, budu však mluviti přirozeně, od srdce
k srdci. (Hlučná pochvala).

Slavné pořadatelstvo sjezdu požádalo mne,
abych promluvil o výchově mládeže rolnické a
proto činím tak velmi ochotně, neboť jsem i já
povoláním svým rolník. V řeči své počínám od
dítka malého, když matička křesťanská má z dě
tátka svéno radost, ukazuje mu ručíčkou na obraz
Boží, vypravuje mu o anděličkách as učí je mo
dliti, jskmile počíná žvatlati. Dité nslézá se stále
okolo matinky a tu počne ihned vychování a ná
zorné vyučování. Matička vštěpuje do útlého ar
déčka svého miláčka nejhlavnější zásady křesťen
ské, vysvětluje mu, k čemu věcí v hospodářství
se vyskytující jsou a jak jich poutívati máme.
Děcko rádo napodobuje, vše matičce a starším
sourozencům odkouká, počínási jako dospělí ho
spodářství všímati a dle schopnosti své také práci
jejich napodobuje.

Když začne choditi dítko do školy, počínají
mu nové starosti. Mnozí rodičové starají se v tu
dobu méně o své děti a ponechávají veškerou
starost o ně raději pánům učitelům; některým anř
nenapadne, aby se dítka tázeli Četmu se ve škole
vyučuje, aby se otástami přesvědčili, jak se chová



na návsi anaulici, jak posdravuje,jskctí lidi
staré a skrulené,! :

Dříve za mých let, kdy jsem já do školy
chodil bylo vychování křesťanské mladeže přísně
křesťanské. Učitelé i rodičové přísněji než dnes
ke všemu dohlížeti, dítko se musilo k sterším
chovati vždy uctivě a musilo zdraviti křesťan
ským pozdrovem: Pochvélen buď Pán Ježíš Kri
stus! (Výborně')

Nyní maosí žáci nechtí e tom ani slyšeti,
stydí se, neboť nejsou k tomu vedeni a proto
samé moderní pozdravení panuje a zdá de, že
jest to obrácené. Teď mnohý výrostek starších
lidí si sni nevšímne, aneb řeknenanejvýt: Dobrjé
jitro! Křestaoskýpozdrav:»Pochválen buď
Ježíš Kristuse sdá se již i venkovskýmvý

nectí, anebo si myslí, že jeou si rovni.

nebo snad 1870, kdy mládež škole odrostlá byla
povinna choditi na opakující bodinu odpolední
v neděli, bylo přece o mládež odrostlou ve škole
dbáno, vždyť tehdy dbalý učitel měl příležitost
tyto výrostky míti pod dosorem, připomenul jim
jejich dětioné povinnosti k rodičům a k svatému
náboženství a bylo takovýchto détí velká většina,
kteří rádi a pilně chodili do školy a učitel se
viděl blaženým a spokojeným, byť by i proti ny
nějšku měl melý plat. Učitel byl spokojen s tím,
co měl, a co největším zadostučiněním a radostí
bylo, moblli povinnost svou konati věrně a po
křesťansku a tím zároveň sloužit Bobu a obci.

Nyní jest jinak. Dříve naučil se žák tolik,
co učitel uměl, ovšem pak-lí byl pilným. Nyní
snad ví učitel mnohem více, u žáků však tomu
všdy tak nebývá. Nyní po návstěvě satí leté bývá
žák osvobozen od letní návštěvy školy, spustne
adivečí, neboť mezi dospělými slyší často řeči
surové, sprosté s oplalé, zvláště je-li v práci na
panském na řepě. Toť první krok, který kazí
naši mladou venkovskou generaci.

rostky a Čemu se byl ve škole pracně přiučil, do
cele nebo z velké části zapomene. V zimě ženou
takové žáky, odvyklé kázni a slušnosti do školy.
Učitel má s nimi velké svízele, neposlouchají,
adržují potup učení a svými řečmi, neplechamí a
vzdory kazí mladší školáky.

V této příčině jest potřebs nápravy, aby od
rostlejší mládež nabyla jak většího odborného
vzdělání, tak aby se utvrdila v kázni, poslušnosti
a sv. náboženství.

Někde jsou sice školy hospodářské pokračo
vací od vlády, od ministerstva vyučování podpo
rované, a při vesnických neb městských školách
na několika místech ziízené. Protože jest k zří
zení takovýchto škol třeba, aby byla četná návštěva,
tedy zřizování jich vázne. Z mnohých stran vedou
se také stížnosti, že žácosti v příčině zřízení ho
spodářských pokračovacích běhů ze strany c. k.
úředů jen liknavě se vyřizují, a že obětavost a
dobrá vůle rolníků ochabuje vůči obtížím, s kte
rými se potkávají dotýčná přání. Mnozí nechápou
také svůj prospěch, k čemu nejsou nuceni, ne
chtějídobrovolnědělati. Hospodářské po
kračovací školy nemají maoho přísně na
venkové z příčin různých. Z přespolních obcí ne
radí posýlají dítky do takovýchto škol, protože

dělají cestou všeliké neplechy. A tak vyrůstá
naše mládež venkovská namaoze bez hlubšího
vzdělání a bez náboženství.

Zavedení bývalých opskovacích škol ve všech
školách venkovských v neděli a snad v zimě ně
který den v týdnu, by odrostlejší mládeži více
prospělo, zvláště když by učitelé a duchovní měli
zostřený dozor a disciplinární moc.

Dnes stává mnoho zimních hospodářských
a rolnických škol, a tu jest nejlepší příležitost,
aby mládež rolnická mobla se přizpůsobiti poža
davkům doby a aby si mobla takové odborné
„vzdělání osvojiti, jeké jest dnes pro rolníka nez
bytně potřebné.

Zimní hospodářské školy, kterépo
zůstávají ze dvou zimních běhů a jsou účelně
zařízeny, mobou žákům způsobem theoretickým
poskytnouti skoro tolik stí, jako školy
rolnické. Školy takové měly by se co nejčetněji
zařizovati, neboť nestojí maobo, ježto zde není
šédného ákolního hospodářství a ježto učební plán
jest omezen na míru. nejnutnější. Podaří-li se
umošniti vždy 2—3 soudním okresům návštěvu

jednézimníškoly,bude vosrejv skutečo měrům, pokud potřeba v ní nepro
aiknevenorosšíří ee více než dosud, Vyučovat
se musí jen to, co jest nutné, avšak to

mnoho praktického vědění má dnes rolník sapo
třebí, který nemůže na zbytečnosti utrácet.

Jest také nutno, aby účebné pomůcký a sbírky
na zimoích bospobářských školéch byly doplněny
na míru nejnutnější, zejména pokud se jedná o
vzorky hospodářských strojů a náčiní. My rolníci
víme se skušenosti, še zimní školy působí na mlé
dež je navštěvující velmi potěšitelným s velmi pří
znivým opůsodem. Většinou je ma školách těch
kázeň přísná a učitelé stěžují si jen zřídka na
mravné chování šátů. Žáci přivykejí si pořádku
a čistotě a pravidelné činnosti, učí se vážiti sí

svého povolání a milovati je a hlavně si získé
vají vědomosti, na základě jichž mohou výnosnost
půdy zlepšiti a rozmoožiti. Učitelé z hospodářských
zimních škol hodí se také velice dobřeza kočovné
hospodářské učitele, neboť znají poměry a potře
by svého kraje a bývalí žáci jejich mají k nim
důvěru a dají se proto tím ochořtnějii jako bo
spodářové od nich poučoveti.

Rolnické školy poskytují synkůmrol
nickým vzdělání thsoretické i praktické a zaslu
hují proto nemenší pozornost rolnictva, ačkoli na
mnoze již odchovávají nižší hospodářské úředníky
a zřízence pro velkostetky.

Hospodyňské školy poskytujídcerém
rolnickým rovněž dobré vychování a odborné ho
spodářeké vzdělání a nutno je proto odporučovati.
Rozumí-li bospodyně všem oborům práce hospo
dářství polního,zahradního, rozumí-li drůbežnictví
a dobytkářství, vyználí se v zpracování mlékař
ských výrobků, dovrede-li v kuchyni k přípravě
levné -a přece jen vydatné stravy vícho účelně
využitkovati, vyzná-li se v šití a střibu, pletení a
háčkováví, může býti pečlivému hospodáři vydst
nou společníci a může-v domácnosti mnohý groš
ušetřiti, neboť ze statku nemusí se peníze vydá
vati zbytečně jinam (Výborně!)

Dnes musí rolník umět počítati a nesmí pe

buje. Každý rolník, každá hospodyně měli by si
zapisovati do kniby všecky vydaje a příjmy, aby
w každé chvíli znali stev svého majetku, aby po
zna-li, co se nevyplácí a co jim-vynáší, čeho by
zanechati, co by více pěstovati, na čem by více
vzdělati a ušetřiti mohli.

Bez knih bychom sice také mobli hospoda
řiti, naši předkové se také často bez zápisků obešli,
ale jest lépe, zaznamená-li si rolník všecko a pe
chálí své děti odborné vzdělat, neboť ve školách
sezná spíše veškeré nynějří potřeby a nutnosti
rolníka. Věděnípovzáší jej vjeho povolání, zvláště
v krubu rodinném, a činí jej schopnějším k za
stávání samosprávných úřadů.

Samotné vzdělání bez současného povznesení
mravnosti by ovšem rolníku teké nepomohlo. Dnes
jest v obyčeji na př., že se odbývají taneční zá
bavy se soboty na neděli. Tu mnohý hospodář
má za to, že jest to výhodné, když syu, dcera a
čeládka mohou býti ve všední den sobotní u mu
siky, že- v neděli budou míti dosti času na vy
spání. Tobo jest zajisté, Bohu el, co litovati,
neboť dítky a čeleď zanedbají nedělní kázení, kře
stanské cvičení a posvátné obřady, zapomenou
Boží přikázaní a mravné poučení, stanou se k víře
i k mravnosti lhostejnými, že pak ani svých po
vinností nekonají, ale konají práce nedbale a ne
svědomitě. Největší škodu z toho má pak hospo
dář, který tyto neplechy trpí a dítky jeho to od
nesou v budoucnosti (Výborně

V obcích, kde výrostci a mládež chodí do
bospody a dává přednosť svukům výřivé hudby
před blaholem zvonů, které vybízejí pobožnosti
to při bližším pozorování moc dobře se pozná.

a po odbytí školy záby se vdává, aniž by se bylo
řádně vzdělalo a všem potřebným pracím naučilo,
děvče, které se raději fintí než pracuje, které chodí
raději k muzice než do kostele, ta má býti pro
sím hlavní oporou a zlatým sloupem hospodář
ství? Prosím, slavné shromáždění! Kde pak se
ozlatile, když má býti zlatým sloupem? Bude mně
spad udpuštěno, řeknu-li:Snad na těch sobotních
sábevách ?

Ovšem, všudy jsou také velice zbožné ro
diny a správné, ale mnoho jest ve vychování dítek
rodin pokleslých. Proto chráňte také naše dívky
před pýchou, neboť tato často svádí od pravé
cesty. Také naše dívky rolnické nezvykejme na
slovo „slečna«. S pojmem tím není vždy spojena
slíčnosť v hmotném a mravním obledu. Jak již
řečeno, dbejme ovšem i my, aby dívky naše osvo
jily si vzdělání co největší, ale současně dbejme,
aby si uchovaly čistou a zbožnou mysl, jako sly
nuly naše matičky a babičky. Pak-li se děvče slušně
a čistě šati, dovede-li připraviti také lepší a chut
nější než obyčejná, než-li selská jídla, má-li ve
světnicích vzornou čistotu, nemusí tím ještě býti
zpanštělou.

Tak zvaného zpeoštění, štítění se práce, mo
derního slečinkování a panáčkování, toho se musí
rolníci ovšem varovati. Naše dívky rolnické česká
velké povolání, aby v duchu pravého vlastenectví
a v dávné české zbožnosti a poctivosti obnovily
český národ, aby dorost náš rolnické vychovaly
dle vzoru vznešené a spanilomyslné Římenky Kor
nelie, která svými dítkami honosila se více než-li
poklady, drahokamy, skvosty a šperky. Zdárné,
dobře vychované dítky jsou ozdobou každé rodi
ny, chloubou a nadějí vlasti. Dítko zbožně a vlo
stenecky vychované nikdy se vlasti neodrodí, nikdy
se nedá svésti aby potíralo rodné bratry. (Výborně)

Tu mimoděk mi ns mysl připadá vůdce
Volsků, Koriolán, rodilý Říman, který pro
spupnost, hašteřivost svou byv z rodného města
Říma vyobcován, přeběhl k nepřátelům a chtěl
rodné své město pokořiti a sničiti. Štěstí válečně
mu sloužilo, tísnil Římany pořad více a obléhal
je. Strach a brůza panovala v městě. Když ani
vysocí státní hodnostáří a kněží nebyli s to Ko

riolána uprositi a udobřiti, tu vzácné matrony
Henské sebravše se, šly k matce onoho Koriolána,
k stařičké Veturii prosíce ji, aby se odebrala
do tábora nepřátel, syna uprosila « před zkázou
Řím zachránila. Stařičká metka Veturie dala
se pobnouti a vzavší s sebou svoji nevěstu, Ko
riolánovu ženu a dva synáčky jeho, odebrala se
do nepřálelského tábora žádati zbujného syna,
aby Řím ušetřen byl.

Když zvěstovali nepřátelé vůdci svému, že
se blíží nové poselství z Říma, tu Koriolán ne
věda, že jest to matka a miláčkové jeho, umínil
si již předem, že od úmyslu svého neopustí; kdýž
však viděl, že přichází matka, žena a dítky, tu
spěchal jim vstříc. Matka Veturia mu však pra
vila: »Dříve než-li mne obejmeš, rci, přicházím-li
k tobé jako k nepříteli, nebo k synovi, jsem-li v tá
boře trém matkou nebo zajstou? Toho jsem se
musil ve vysokém stáří svém od Tebe dočkati,
abych tě nejdříve vyznamenána a pak jako ne
přítele své vlasti viděla? Jak jsi mohl dopustiti
zpustošiti tuto zemi, která tě zrodila a živila
Neutíšil-li se hněv tvůj, když si na půdu otcov
skou vkročil? Nepřišlo ti na mysl: V tomto městě
jest dům můj, matka má, žena a dítky moje?
Kdybych tě nebyla zrodila, nehrozil by teď ne
přítel Římu, kdybych neměla syne, zemřela bych
volná ve svobodné vlasti, Avšak, co nyní trpím,
činí tobě banbu. Já již dlouho žíti nebudu. Ale
pohled tuto na svoji manželku a na dítky své!
Nepřestaneš-li zuřiti proti městu a vlasti své, oče
kává je blízká smrt neb otroctví,

Slyše tato slova, ukrutník se slzami se od
vrátil, objel matku, manželku a dítky, odeslal je
na zpět a vojsku nepřátelskému poručil odtáhoouti
od Říma. (Hlučný Soublas)

Z příkladu toho jest vidno, jakou moc může
míli matka v rodině, v obci a vlasti, když pro
niknuta jest láskou k rodné vlasti a k Bohu.

Což nestává u nás podobných ukrutníků a
nezdarů,kteřízapírajívlasta národ,zněhož pošli
a kteří zuřivěji než-li rození neprátelé jeho jej
potírají ?(Hlučný souhlas.)

Kdyby český národ měl takové římské Ve
turie, nebylo by u nás nepřátelů, nebylo by synů
proradných, kteří s cižáky spolčují se proti vlastní
krvi. Kdyby národ náš byl odchován uvědomělými
a zbožnými matkami, neodrodily by se jeho dcery
v cizině i ve vlasti, když za nečechy se provdají,
kdyby synové čeští byli odchovávani tekovymi
matkami, proniknutí by byli mravným, nepoddaj
ným smýšlením, neoslabovali by sílu vlastního
národa třenicemi, podezříváním aspíláním rodných
bratrů. (Výborně !)

My rolníci čeští z velké, z převážné části
pronikauti jsme nejen vlasteneckým, ale také ná
boženským přesvědčením. Kdo věří v Boha a plní
jeho přikázání, tomu také my věříme. K rozšaf
ným a zbožným úředníkům máme důvěru, neboť
můžeme býti přesvédčeni, še to s námi poctivě
smýšlí. Nechodí-li však takový úředník do kostela,
dělá si náboženských našich obřadů a z našich
národních obyčejů — staletým zvykem posvěce
ných — posměch, k tomu nemáme důvěry ani,
my. Totéž platí o poslancích. Nevěří-li tito v Boba
jak jim věřiti máme my? (Výborněl)

Hmotný úpadek a politická agitace může
sice na chvíli lid náš zaslepiti, avšak dlouho se
klamati nedá. (Hlučný soublas.)

Dovolím si zde vrátiti opět ke škole a uči
niti poznámku o pozoruhodném případu.

Když národohospodářská společnost česká
obrátila se s dotazníkem na veřejnost, proč český
národ při svém pokroku a vzdělanosti klesá, tu
daleký pozorovatel z Bosny, moravský rodák pan
Dofek, bývalý rolník v Topolanech u Olomouce,
případné dotazník zodpověl a práce jeho vynikla
mezi 23 zaslanými pracemi a poctěna byla odmě.
nou několika dukátů. Moravský rolník, vzorný
vlastenec a daleký pozorovatel z Bosny uvedl ve
svém letáku na předním míslé, že co dítěti ve
škole vštípil snašivý učitel a horlivý kněz a ve
schůzích hospodářských upřímný přítel lidu, to
že mu chce ze srdce vyrvati žid a Němec, aby
nás o vše, co jsme do srdcí a našeho poctivého
českého vědomí byli sobě vštípili a zapamatovali,
nás připravili. A proto odporoučím našim milým
rolníkům, sby následovali rady dalekého pozoro
vatelé, pana Dofka, aby dbali svépomoci a spol
čování, aby dbali vzácné rady: Svůj k svému
a všdy dle pravdyl (Výborněl)

Milí rolníci! Držme k sobě, kteří jsme si
příbuzní rodem a smýšlením, neutíkejme se o
radu a pomoc k těm, kteří to nesmýšlejí s námi
poctivě a upřímně, kteří mají vlastní zisk na
zřeteli. (Výborněl)

Kdyby každý rolník přečetl si a dobře roz
vátil spisek a rolníka Dofka, musil by si přemnobý
v duchu přiznati, že k vlastní své škodě není ta
kým Čechem a roloíkem jako je pen Dofek, že
neví takovým, jekým bychom my čeští rolníci
vlastně všichni býti měli.

Řečník uvedl na to celou řadu případů, kde
naše rolnictvo chybuje, čím škodu béře a čím
vážnost jeho trpí, načež pokračoval.

Naše rolnické bospodářství jest sice obtížné
a s velkými starostmi spojené, ale těšme se, že
v jádru svém požívá dosud véžnosti. Sám lidu



milný panovník císař Josef II. oceňoval význam
rolnictva a na jeho počest zoral brázdu na poli
u Slavkova. Týž císař dal také svolení k založení
hospodářské společnosti v Praze. Roku 184:
hrabě Ervín z Nostitz-Rieneku postavilpo
mník u obce Stadic, odkud sedlák Přemysl od
pluhu rolnického byl na Vyšehrad odveden a tam
na knižecí stolec nestolen. Čeští králové znali se
dlouho k svému rolnickému původu a také o ny
nějším carovi Mikuláši se tvrdí, že při sčítání lidu
napsal do sčítacího archu jskožto své zaměstnání:
„vladař všech Rusů a rolník“.

My rolníci nemáme tedy žádné příčiny sty
děti se za svůj stav a za dávný mrav, nic si z
toho nedělejme, že se nám posmívají, že houžev
natě Ipíme na víře a zvycích otců svých, že cho
díme do kostela, že tam hlejáme útěchy mravní
poučení a posilnění k další svízelné práci. Kdy
bychom od pluhu utekli a bledali spásu v bou
cbaronské politice a u mezinárodních dobrodruhů,
neprospěli bychom tím ani svému stavu, ani své
mu národu a vlasti. (Výborně!)

Když bylo národu nejhůř, zůstalo mu věrno
jen naše rolnictvo a nejchudší řemeslnictvo. Všechno
jiné přidalo se k panující straně a tomu hodné
mu, zbědovanému českému lidu zůstal jediný
upřímný rádce, pří:el a téšitel, byl to Český kočz.

My rolníci musíme všem jinym za radu pla
tit, jedině kněz dává nám ji zdarma a upřímné
dosud. Proč bychom se měli cd naších osvědče
ných a dobrých rádců odvracet. (Což je to nám
rolníkům na škodu, napomínají-li lid k mravnosti,
svědomitosti, poctivosti, píli a pracovitosti?

Což je to venkovskému lidu na škodu, když
jde do kostela, když kněz tak mírným a upřímným
slovem varuje jej před mravní spustlostí a napomí
ná dospělé i mládež k dobrému, když poukazuje
na šlechetné příklady světců a našich předků? Na
opak, za to musíme býti duchovenstvu povděčni.
A proto veledůstojné ducbovenstvo a vulectěné
shromaždění za přítumnosti našeho nejdůstojnější
arcipastýře obracím se k Vám s tou milou žádostí:
přičiňte se, by u vás i u nás všech platilo při
kázaní: »Konej každý svou povinnost a pak blaze
bude nám!« (Výborně.)

Nebude to tak zlé, když nám lidu venkov
skému s kazatelny bude sáhnuto na svědomí, by:
chom i na dále byli ochotni slovo Boží poslou
chati. Připomínejte nám stále naše povinnosti k
Bohu, k vlasti a národu, abychom se vypružili a
přičinil se opět nabýti, co jsme ztratili, abychom
i na dále hrdě se znali k naší vlasti a koruně
svatováclavské, abychom vždy rádi ku svému po
těšení i zotavení hrdě zpívali naši národní hymnu:
„Kde domov můj, kde vlasť je má!« (Výborně)

Slavné předsednictvo sjezdu pak prosím, by
ráčilo u trůnu Jeho Veličenstva, našeho nejmilo
stivější krále a císaře tlumočiti naše stesky a po
třeby, aby naše česká vlasť i na dále zkvétati
mobla. Tímto přáním končím svoji řeč. (Potlesk.)

BESÍDKA.
Dobrodružství pana Bumbrlíčka.
Pau Bambrlíček byl břiška kulstého, konání pi

chlavého, vedlejším zaměstnáním byl husita a pa
smrt nenáviděl dobré pivo. Vypovídal mu vždy a všady
boj na život a na smrť, a zničil bo také tolik, že by
se V něm mohli všichní Němci a židé v našem kraji
utopit. Jako busita byl přímo ukrutný, vyrval jim
játra zuřivě z těla a polykal je jako Tatar, zvláště
pak-li byla pěkně upečena na cibulce. Ba i nohy a
ruce křidlaté jim uřezal, a kannibalským gustem je
pojídal a rejží, pekl jich těla jako Ašanti v ohni,
rozsekal je jako Dahomejci ne-li na nudle, tedy aspoň
na čtvrtky a 8 plotišťským zelím je polykal ukrutně
rád. Na jeho drahou polovici však se také člověk
nesmí zlobit, nebot co je pravda, ta udělá z husí
bez alchymie pravé zlato, to jest umí je upéci tak
do zlatohněda, že sebe zatvrzelejší srdce se musí jako
ta husa v ústech rozplývat. A proto dobrého vždy
od repetice a jako pravý busita je nejlépe zničit vše=
cko a sníst busu calou. „Polívčička grant a masíčko
špunt“ — napsal kdysi neméně horlivý busomil, pan
Neruda.

V Tachově, kde teď chtějí odstranit svatoráclav
ské čili královské posvícení, a kde teď panexposlanec
Svoboda dělá nepodařené velkoněmecké básně a-vtipy
tam avětili posvíceví vědy trochu jinak, než-li v ostat
ních Čechách. Tam bylo zvykem, že obecní pastucba
častoval o sv. Martině sousedy polévkou dršťkovon a
dvěma pečenými skopci; abev dala pivo. Jednobo ro
ku uvařila sloubová drštky a postavila je zatím do
komory; náhodou dostal ce tam však pes a neodešel,
až byly drštky v něm. Sloubová si div nezoufala.
Muž její, který nebyl takový blázen jako králezič
Hamlet, neřekl jí: Ofelie, jdi do kláštera! To jest
moc hloupé a otřepané a nebylo by mu to ani slu
šelo, neboť: guod licet Jovi, non licet bovi — a
proto těšil zcela moadře svou ženu a radil jí: „Vezmi
tamhle moje staré koženky, rozkrájej je a uvař znich
polévku, bude pro sousedy dost dobrá!l“ Stalo se a
dobře na to káp. Trochu houževnatá polévka zne
cbutila se sousedům tak, že od té doby nechtěli na
30uhovi drštky žádné,

Škoda, že pon Bambrlíček venost koženky, anebo
le nevězí aspoň vtakové kůži, jako svěčnělý tachnv
ský slouba. Nevyváděl by asprů časem bloupostí a
byl by tak trocha diplometen. Pravý diplomat masí
býti jak známo: stadeuý jsko led, tvrdý jako kámen,
hladký jsko úbof, zvědavý jako novináf, němý jako
ryba, neduvěřivý jsko lakomec, chytrý jako bad, po
byblivý jako korosbvička a lstivý jako liška, neboť
neví, kobo bude jednou potřebovat. Povídal to aspoň
Biemark a ten towu rozemí. Francouzi neříkají aspoň
diplomatovi nadarmo Biemark, t j. šibal

Pan Bumbrlíček dělá sice více do politiky než
Bismark, rozmačká k)orikály, Staročechy a zpatečníky
na toleranc, ale kdo by o něm řekl, že je Bismarkem
a cbytrým diplomatem, anebo aspoň chytrým, ten by
nu rozhodněkřivdil.Diplomatmůže býti třeba1proti
kašdé aHianci a lize, vyjímaje Šrarné Lizioky, otěmi
ještě lze vydržet, jak se po diplomaticku říká, aspoů
přátelskou nentralitu. Pak-li se váuk člověk lízne a
uzavře allisnci třeba s cikány a moc breptá ze školy,
pak je to rozhodné nediplomatické a škodí to na
reputaci.

Pan Bumbrlíček, ač do všobo píchá a řeže, škodí
si někdy moc na reputaci. Kdyby to aspoň tměl roz
sekat jako neboštík Žižka. Pan Bumbriíček však mo
derní strategii a taktiku nestudoval, on nemičí jako
Moltke, neamí do toho uhodit v pravý čss, nezná
Moltkovapravidla: getrennt maschieren, vereint schla
genl —

On do toho jen bouchne, a neštěstí je hotovo.
Ondyno se pustil dokonce do souboje. Napřed se ovšem
k boji důkladně posilnil, lebl si, aby se dobře ma
souboj vyspal a jístě mířil. .

K souboji se pan Bambriíček opětně a hrdinsky
připravil. Protože ten rohatý nikdy nespí, přepásal
prsa avá z opatrností Doweovým kulovzdorným pan
cířem, který neprorazí ani kulku z malokaliberní
Mapnlicherovky, ačkoli jinak ostře prostřelí dubový
pařez, jeden metr tlustý, anebo čtyry valachy za se
bou stojící. Pan Bumbrlíček byl vi svým vítězstvím

po bobkových věncích. A kdyby motyka spustila mohl
by se státi i poslancem, ano i fvoacím lvem. Neotil
se proto do kuráše. Krejčímu Doweovi důvěřoval slo
pě. Pomyslil si, kdybych takhle byl Dowem, stal bych
se daea v Čechách milionářem, kdyby ti všichni naši
reci velké huby objedsali ai a mamepancíř £ „nepro
střelné vatýrky“.

Pan Bumbrlíček se vítězoslsvně podíval kolkolem,
aby vystibl čojem, jaký by dělal jako milionář. Při
pomýšlení, že poslancem, milionářem a řvoucím |rem
může se státi pouze, pak-li soka porazí, na věčné
časy zastřelí, nutil se do zuřivosti, ačkoli byl od ná
tary a ve dne dobráčkem. Kuráš měl pan Bumbrlí
ček zpravidla jeo, když měsíček na nebičku spanile
svítil a čtverák se usmíval [ou měsíček má vliv ne
jen na náměsíčníky ale i vůbec na rekovské povahy.
Spatřiv soka se blížiti, sebral všecky své síly dobro
mady, hrdě se odpůrci a sekandantům nklonil. Od.
měřenykroky. Duelanti pokročili proti sobě pět kroků
v před, zvedly bambitky .. . . Velký tragický oka
mžik aadešel. Pan Bombrlíček se v nitru svém za
chvěl a vzepjal se znova. Dán povel: Jeden, dva,
tři... . bum,břink!... — a usleželnazemi

Pro Boba, pomoc, jsem mrtev! — úpěl pan
Bambrlíček, cítě v boka smrteloau ráno. Ve tmě ni
čeho neviděl, ač hleděl jako vyjeveně. Konečně nabyl
tolik vědomí, že rozpoznal, že v race neměl bambitku,
nýbrž zouvák, še neležel na trávníku, ale na zemi,
pod postelí, rabrabán pod kupam! peřin. Pan Bam
brlíček bolestně zaúpěl a kles! zpět pod zpoustu pod
blavců; pak se obrátil a nabmatal pod bokem stře
piny £zrozbitého nočníku, neboť při rozpjetí těla a
nohou zbořil pan Bumbrlíček nejen postel, ale roz
třiskal i nočník,

Pan Bambrlíček byl se všeho celý pitomý. Hlava
mo stračně bručela. Konečně se převalil a snil znova.

V kouté cosi zachrastilo a z temna vynořila se
postava obrovského kocoura ve Šedou aje*enou srstí
a kalnýma očima. „To je třiadvacátá I“ hučel tajemný
blas z pozadí.

A napeřina skočila mu tujemná postava s tělem
půl vepře, půl elanečka, 8 uetopýřími křídly, kachní
ma nožkaoma a hlavou jako nepodařený brambor a
pisklavým, řezavým hlasem jala se mu čísti levity:
„To je tvá cesta ku slávě? To jsou tvá předsevzetí?
To je tvá snaba? Ty husito, ty...

Konec řeči byl poněkud nejasný, ale panu Bam
brlíčkovi zdálo se, že nestvůra pronesla málo licho
tivá slova.

Ráno, když složka ma přinesla káru, zdálo se
Bumbrlíčkovi, še se nárámně podobá obrovskému ko
courovi.

Byl rozrušen a rozčílen. Souboj se nevydařil,
slavným mužem se už nestane, bobkový věnec nedo- ;
stane, to jej bryzlo hrozně až v žaludku.

Doktor mu předepsal bobkové a třešňové kapky
pro utišení a radil profylakční prostředek. Tomu pan
Bombrlíček velmí dobře rozeaměl, a krvožíznivost ho
také přešla, když si pomyslil:

A když tak krátký život náš,
co-mudrc dbej vždy toho,
že štěstí, jebož požíváš,
nemůž' být' nikdy mnobo.

Jnu, nenapravitelný| 
Na to se obrátil do bospody a profylakotoval se

důkladně řízným pivečkem. Ale o svém nočním do
brodružství se nepochlubil. —ar.

Politický přehled.
Poslanecká směmovaa bude míti vo

čtvrtek dne 25. sáří první zasedání: Předsedou dle
stáří bude tentokrát vy dachovní hodaostář
Zurkan. Předsednictvo prý se hned v první
schůsi a bads prý opět dr. Kathrein presidentem,
David Abrahamovič I vicepresidentema dr.Kra
má I[ místopředsedou.Předlohao podporáchs nouze
a volby do delegací vyřídí ee00 nejdříve. Němci se bu
doa asi nejvíce vzpírat zostření jednacího řádu, který má
činiti obstrakci odaštím slova neb vyloudením po
slanců ze schůsí nemožnou. Užší výbor pravice sahá.
jil s vládou včera opět porady.

Složení říšké rady. a) Panskásněmovna
má nyní 245 členů a sice 18 arc vévodů, 17 kafšat

are biskapů a biskapů, 67 dědičných a 148 doživotních členů Ke pravici hlásí ee 97 členů, ústaráků je
59 a střední strana má 46 členů; 17 nehlásí ce kšá
dné strané panské sněmovny. b Dněmovna poslanecké
má nyní ze 416 poslanců 422, kteří rozdělají ce na
na následujících 21 stran: klub poslanců českých (59),
klab polský (56, německé strana lidová se 3 hospi
tanty (61, alov. křesťanské sdružení (35), něm. strana
pokroková (A68',katolická strana lidová (81), sdrufení
velkostatkářské (80), sdružení křesťansko-sociální (38),
čeští velkostatkáři (19), Vlachové (19),sociální demo
kraté .14, volné odrušení německé (12, střed 9),
polská křesťanská strana lidová (5), Schónererovci
(6), mladorasíní 3), poleká straná bdorá 3), Srbové
(2), pak 1 sociální politika 1 demokrat. K žádné
straně nepatří 1% anců. Pravici tvoří: český klub,
polský klab, katol strana lidová, křesť. slov. sdra
Šení, Čeští velkostatkáři a střed: celkem 209 poslanců.

Stojalewski kandiduje na říšskou
a sice v Řešově místo Šajera, jenž následkem

dát. Kandidaturu svou Stojelowski voličůmjiš ohlásil.

Badebí dělat vládě oposici.čmecký císaě, rozloučiv60s králemital
ským, vydal se hned přímo z Hombarských manévrů
na cestu k císeřekým manévrům rakouským do Uher.
Přibyl do Totisa v neděli odpoledne a byl s obvyklou
slávou a erdečností našeho císařeuví'án..

Jednání ©m:r turocke-řecký. Zprávy,
jako by uzavření míra mezi Tureckem a Řeckem v nej

ližáí době se mohlo očekávati, nejtou spr+vny.
jedině je přísnivého, je správa, že Anglie dohodla ee
s Německem o finanční kontrole v Řecku a že podaly
obě tyto moci o»tatním mocnostem návrhy, které též
byly přijaty. Téš o to je postaráno. aby řecká sně
movna mezinárodní finanční kontrolu ochrálila, načež
by pak se provedlo vyklizení Thessalie. Ale článek 6.
smlouvy o mír byl telegraficky Salisburym zamítnut,
následkem čehož jeví se natným nové jednaní o něm.

Španělé atrpěli od povstelcůcitelné porášky.
Povstalci zmocnili prý sedvou pobřežníchměst. Jeobava,
Že v nich ustaví vládu a že Spojené státy je uznají
sa válčící moc. Pak byse stala válka mezi Španělském
a Spojenými státy neodvratnou. .

Drobné zprávy.
Zprávy dlécesní. Ustanovení jsou:

p. Ladislav Tůma, kaplan v Chvalči, za kaplana
do Čermné, p. Rom. Baloušek, kaplan za admi
nistr. v Baníné, p. Jan Sokol, kaplan v Hněvčesi,
za katech. do Skutče, p. Jan Kostkan, koop. v
Ranné, za koop. do Soratky, p. Václ. Oliva, koop.
v Svratce, za koop. dv Ranné, p. Jos. Nejman,
neomysta za kaplana do Chvalče, p. Jan Šmika,
neomysta sa koop. do Studence (u Jilemnice),

Nový soudní řád. vejdev platnost dne 1.
ledna 1898, neboť všelijak záplatovaný, přes 100 let
starý, posud platnýřád soudní nevyhovoval. Ústní
Hzení a bezprostěednost v jednání soudu Bestranami
učinily nutnými značné rozmnožení soudců zvláště u
soudů první stolice (krajských) a u soudů okresních.
Cslkem rosmnožen počet úředníků soudních o 1311
osob a sice jmenováno 27 nových dvorních radů, jsko

residentů krajských soudů (v páté hodnostní třídě),
dálo 27 nových krajských presidentů a radů vrchního
zemského soadu „v šesté hodnostní třídě), nových
radů zemských soadů jmenováno 745 a nových rad
ních tajemníků, pokud se týče okresních soudců 434.
Počet adjunktů bude rozmnožen o 168 a auskaltantů
O 112, Zvláště pozorahadným je jmenování velké části
dosavadních presidentů, krajských soudů dvorními
rady, byloť tímto spůsobem povýšeno 23 presidentův.
Mimo to proredeno jmenování 16 krajských presiden
tův a 48 vicopresidentův. V Čechách jmenováni rad
ními sekretáři také tři advokáti. Ve východních Če
chách staly se snad největší osobní směny. V Krá
lové Hradci boadoteď u krajského soudu 1 dvorní
rada, ! vicepresident, 10 soudních zemských radů, 7
svudních sekretářů, 2 sondní adjonkti. V Kutné

Hoře je týž status, pouze o 1 soud. sekretáře jeméně. V Jičíně (a Chrudimi) je 1 president kraj
ského soudu, 10 (v Chradimi 8) radů, 5 (v Chradimi
6) sekretářů a 1 (v Chrudimi 2) adjunkt.

Změvy ve stavu semdcovském. Dvorní
rada pan Jan Procházka jmenován presidentem
obch o soadu v Prase. President krajského souda
v Jičíně p. Josef Ješek stal se presidentemkrajského
soudu a dvorním radou v Kutné Hoře. President
krajského soudu v Táboře pan Nobert Okenfnas
stal se dvorním radou a presindentem krajského
souda v Králové Hradci. President krajského souda
v Chrudimi, pap Antonín Černý jmenován vice
presidentem krajského souda v Králové Hradci. Státní
návladní v Chradimi pan Karel Wollmann stal ze
presidentem tamního c. k. krajského soudu Vicepre
sidentem krajského souda v Kutné Hořestal se státní
návladní v České Lípě, pan dr. Heřman Janeček.

Vondráček jmenován radou vrchního sem



ského soudu v Praze. Rady somského soudu
byli jmenování: soudní sekretář pamEmil Dwo
resky v Prazepro KrálovéHra Josef Spa

nibel pro Jičín, subetitut st. nárl p Jiří Matoušpro Kntnoa Horu, substitat en Kutelwa
acher a Mat. Kloubek, pro Chrudim,Karel Hink
pro Jičín, Amt. Křečan pro Kutnou Horu, soudní

sekretář pen Jaroslar Moravec pro Králové Hradec,sekretář Josef Butta Jičín, okres. soudce Ed.
Kolář pro Chrudim, č Jan Kurš Jičín,
adj. radaího sekretáře při vrch. sem. soudě Josef
Dvořák pro Chradim, substitat státního zástupce p.
Karel Rotter v Králové Hradci pro Králové Hradec,
substitut panK. Flieder pro Chrudim, subetitat
. Jan Kohler ro Litoměřice, sekretář panAl.
reubv ové ipro Cheb, p. Vácíav Li

bora pro Č.Badějovice, p.Frant Liebscher
pro Chradim. Jmenování byli rady okresní soudcové
Undřej Hofmana v Ústín. 0., Karel Bausek
v Lanškrouně, Karel Korbeláč v Lomnici n. P., Jos.
Kisek v Kostelci n. O., Bedřich Karásek v Něm.
Brodě,Karel Můller v Habrech,Jan Krčkav Ho
stinném, dr. Rudolf Durst v Král. Městci,Rud.

Škarnista ve Vys. Mýtů,Ving Butav Kralikách,Jaa Mrásek v Jaroměři, Ant. Silhavý v Polici,
Josef Novák v Sobotce,Ant Schuls v Král.
Dvoře,Adolf Kubeš v Přibyslavi,Ed. Čech
v Ledči,Jos. Javůrek v Přelonči,Maximilián
Zeidler ve Skutěi, Jindřich Hable v Teplici. Ant.
Můhiperk pro Broumov.Následující soudní
adjunkti byli jmenování soddními sokre
táéři: dr. Daffner v Jičíně, Vilém Kóser v Cbru
dimi, Josef Procháska s Nov.Městaa. M. pro
Jičín, Miloslav Hanuš aJan Tichý pro Kutnoa
Hora, Antonín Stéra v Chrudimi,Ant. Čermák

Litomyšl, Karel Glossa mer pro Katnou Horu.
kresními soudci se stali: p.Fr. Florian v Hoři

cích, Josef Formánek v Nasavrkách,dr. Václav
Seidel v Chrudimi. Okresní soudce v Kamenici nad
Labem pan Václav Kunc přeložen do Poděbrad.
Státnímzástapcemv Chrudimistal se pan Stanislav
Koupil. ý poslante pam Dr. Sláma stal 6
radou zemského soada v Brně. Sabstitut státn. ná
vladnictví, Amtonín Maliovaský, přeložendo
Prahy. Sou sekretářem pro Králové ec jme
nován adjuakt pan Emil Leadocke. Vyšetřající
soudci pp. Karel Sallak a AdolfNovotný a Hego

Feigl, sdjankt p. Jos. Hochmann z ChotěbořeaKar. Hamberger z Chrudimi jmenováni soudními
sokretáří v Hradci Králové. Substituty státního ná
vladnictví jmenování zde pp. dr. Felix Hubáček z
Chotěboře a Em. Blatný s Č. Skalice. Syn pana pre
sidenta sdejšího, p. dr. Janu Vondráček jmenován
substitutem v Plsni. Adjankt Malý z Trutnova, sa
chránce 42 životů lidských, vysnamenaný pochvalmými

řípisy J. Milosti ndp. biskupa Ed Jena Nep.
nycha a hraběte Badeniho jmenován substitatem

v Liberci.

Osobní Ředitelem: zdejšího c. k. ústavu
pro vzdělání učitelů stal se pan Josef Novák, c.
k. školní inspektor v Jičíně a dřív professor. gymn.
v Něm. Brodě. Do ústavu se přihlásilo letos 75
kandidátů, z nichž však může býti jen 45 přijato.

Úmrtí.. Pan Vojtěch Krapka, professor na
zdejší realce zemřel po dlouhé trapné chorobě u věku
58 jat. Jako učitel působil v Praze, v Chrudimi a
v Hradci Králové. Vyučoval historii, seměpisu a sta
tistice. Zvěčnělý byl též literárně čianým.

Na obcbodmí nkadomil! v Hradci
Králové konati se bude slavné zahájení školního
roku v nové budově vyšší obchodní školy v Hradci
Králové v neděli dne 19. září 1897, Pořad slavnosti:
© 10. hodině: Školnímše svatá v kapli sv. Klimenta.
O 11.hodině: Posvěcení budovy. Proslovy a odevzdání
budovy ve správu ústavu.

Opravné a po případě I dodatečné
skoušky mataritní v obdobípodzimnímko
nati se budou na c. k. vyšší realce v Hradci Kr.
dne 27. září t. r, o 8 bod. dop. Ke skoušce pí
semní dostaví se abiturienti dne 28. září o 8 hod.
dopoldene.

Také „Čas“ mezi proroky. Realistický
itivek na Vinohradech zase se rozvrzal, protože

atolíci diecéme Kralovéhradecké u něho nežádali las
ka:6ého gubernialního dorolení, aby mohli wvůj sjezd
pořádati. Ale u „Času“ všechny ty výtky a poznámky
jsou příliš otřepané Ale to nic nedělá, vždyť konečně na
světě všechno stárne, a to českobratretví „Času“ a ten
jeho humaniem, e veškerým aparátem povýšené kritiky
a filosofie všechno pronikajíce a v levo i v pravo, do
předu i do zadu reformajíce — na papíře, nabyli
v Čechách povahy toho nevinného strašáka, kterého
vrabci brso poznali a protose ho jiš nebojí. Nedivme

. 00 tedy, že týš dvojetihodný list zahrabal se v archivy
konsistoře Královéhradecké a vydavá pastýřeké listy,
jež čteny byly předsto lety, v kteréžto příčině všdy

bez milperdnastn musí to odnésti nebožtík biskap
„ spisy a řečmi biskupa nynějšího, vy

tykaje ma t slova a nelásku Rádi věříme!Kdyby
„Úas“ jinak, lekli bychom se, že nebude nám

přáno toho potěšení, vyděti časopis, jenš maje v čele
vignetu velikých hesel a vážných poslání snižuje 6e
mesi cechovní fanatiky a lidovou lausu ihned, jakmile
má napssti něco o katolicismu. Lež. výše něných
slov , “ gašklebí se na toho, kdo řeči sjesdové
i řeči a spisy J. B. M. si přečte. My však v tom vi
díme jiný háček. Ten biskup Královéhradecký provádí
ta obranu naši moderné tak, jak jiš jednou řekl: proti
kniz» knihu, proti spolku spolek, a to jestprávě, ev

pány pálí, ač pepochopujeme nikterak, že na výrokten ukazoráno, jako na slova tvrdosti a nelásky. Ne
může býti nic jasnějšího a přirozenějšího. „Čas“ dávno
prorokoval|, že sjezd vyzní zcela jinak než jako sjezd
katolický; vida nyní že byl špatným prorokem, vytýká
paošílné nedostatek lásty, což v poslední době, jed
náli se o zdařilé manifestece katolické, stává se offi
cielním protiargamentem bez ohledu, že to s daloka
prosí o smilování u lidí objektivně soudících.

Příští dobytčí trh Natončěskýv Kyňš
porku, okresu Žambereckéhoodbývati se bude dne
27. září t. r. Před rokem dne 29. září 1896 na tento
trh přihnámo bylo: 74 volů, 14 býků. 212 krav, 86
jalovic, 126 telat, 817 kos 92 selat 23 kohů.

umy ov. ref. kazatele ka
v Hlasech ze Šlena©katolickém sjezdu
králevéhradeckém. Nejprv povídá známý
ten jizlivý tupitel všeho katolického, že na

mu jen zdá, že sjezd naděje klerikálů neosprave
dinil. Co se zdá, to je sen, praví staré přísloví.
A sny pocházejí přirozeným způsobem z návalu
krve do mozku, nadpřirozeným pak od Boha nebo
oč ďábla. Jeden katolík přečetl si nedávno
v »Hlasech ze Siona“ jeden výrok srdce p. Šád
kova oproti věci nám nejdražší a řekl: Tohle
jakoby sám ďábel byl diktoval. Že referát páně

dkův o sjevdu zlobu, které jen přirozeně dobré
srdce, neřkuli křesťanstvím ušlechtěné srdce, schop
no není, ukezuje, toho podáme důkaz. Celá
Česká veřejnost ví a tisíce svědků to svědčí, že
ndp. biskup královéhradecký ve své řeči o škole
konfessní řekl: Přejeme si školu konfessní, ale
ne na úkor druhých konfessí. — 4 toho
vyvodil p. Šádek větu: Práva jiných než katoli
ckých rodičů chrániti stát bezpochyby není po
vinneo, ti ať se o školy, které by vychovávaly
děti v jejich náboženství, starají sami, ale o kle
rikály musí se starati stát. Nemohlo nám při
čtení těchto řádků oic jiného napadnouti než to,
co píše Luthera Zwingli, když chtěli zničiti učení
církve o mši svaté a o svátosti oltáiní. Luther
píše, že mnoho nocí bojovati mu bylo s ďáblem,
když chtěl odstraniti mši svatou; a Zwingli píše,
že mu duch jakýsi — neví byl-li černý nebo bílý
— napovídal místa v bibli, kde slovo »jest« beře
se za »znamená«. — Kdo se skutečně tolerantní
a spravedlivý výrok katolického biskupa oproti
jiným konfessím čtenářstvu evanjelickému v opáč
ném smyslu předloží, tak že vypadá biskup jako
slovolný tyran, tu nám nezbývá nic jiného, než
poraditi p. Šádkovi, aby přemýšlel, zda-li srdce
jeho zůstává lidským srdcem, když se jedná o
katolicismu vůbe: a o králové-hradeckém biskupu
zvlášť. — Jakou cenu pek ostatní posudky páně
Šádkovy dalších řečí na sjezdu katolíků v Hradci
pronešených mají, vysvítá tušíme dostatečně z to
hoto jednobo příkladu. Je to slátanina, překrou
cenina, lží a zloby, jejížto počátek na světě hle
dati Ilse boed na prvním listě prvé knihy Mojží
šovy, kde mluví někdo, o němž svatý Pavel dí,
že jest to »lhář od počátku.«

Zasláno.)

Vyhláška.
Uvádí se u všeobecnou známost, že se ve smyslu

ustanovení $ 17. volebního předpisu,obsaženéhovčís.
36 říšsk. zákonníka z roku 1897 a na základě výnosu
vys. c. k. fin. ministerstva re dne 17. července 1897
čís. 38.522 — volby volitelů a co se týče, členů a
jich náhradníků do komise pro všeobecnou daň vý
dělkovou, jež se dle ustanovení 8$ 16—18, 20. a 22.
zák. ze dne 25. října 1896 č. ř. £. 220 utvořiti má —
tímto vypisají — a lo:
1 Volbyvolitelů, kteří pozdějičleny a náhrad

míky voliti budou: voliti se bude v Hořicích v městeké
radnici č. 342; voliči III. třídy volí dme 20. zaří 1897
od 10. hod. ranní do 1. hod. odp. 3volitele, voliči IV.
třídy volí dne 21. září 1897 od 8 hod. ranní do 2. hod.
odp. 56 volitelů; v Nechánicích v městské radnici č.
48; voliči III. vřídy volí dne 22. září 1897 od 10. hod.
ranní do 12. hod. pol. 1 volitele, voliči IV. třídy volí
dne 23. září 1897 od 9. hod. ranní do 1. hod. odp.
3U vositelů; v Hradci Králové ve dvoraně besední čís.
83; voliči IIL třídy volí dne 24. září 1897od 9. hod.
ranní do 1. hod. odp. 6 volitelů, voliči IV. třídy volí
dne 25. září 1897 od 8. hod.-ranní do 2. hod.odp.
81 volitelů.

II. Volba členů a jich náhradníků do berní ko

besední č. p. 89; do komiee [II třídy voliti se bude
dne 8. října 1897 od V. hod. ranní do 1. hod. odp.

2 členové a 2 n do komisa IV. třídy voliti
se bude dne 9. října 1897 od 9. hod.ranní do 1. hod.
odp. 4 členové a 4 náhradníci.

Za volebního komisaře ustanovuje se c. k. berní
kontrolor Václav J. Drasslar, jemuž se lístky hlaso
vací, opatřené příslušnou legitimací — buď v den
volby v místě volebním — osobně odevzdají — aneb
v čas na jeho adresu do volebního místa poštou
zašlou — tak, aby ještě před sspočetím scrutinia —
dodány býti mohly.

Odporučuje se, by se pro jménavolitelů na hla
sovacím lístku linkovalo aezřetelně psalo. Psáti Ise
na všech stranách.

Hlasovací lístek badiš podepsán.
C. k. okresní hejtmanství v Hradci Kr. dne 6. září 1897,

C. k. místodržitelský rada:olta.
Listárna redakce.

Rakopisy řečí těch nás bohužel dosud nedošly.
Do R. Ťaké na p. Herbena a ostatní dojde, aš

bude míst:.

Praklikanta
do knihkupeotví přijme ihned

knihkapectví 7
B. E. TOLMANA

v Hradci Králové.

V různých novinářských statích rozšířeny byly v po
slední době chybné a tendenční zprávy o firmé Jiří Schiché
v Ústí nad Labem. .

Nížepsaná firma majíc čest svou na zřeteli jest nu
cena za příčinou těchto nespr.vných a nepravdivých článko
následující

mprohlášení
Aniž bychom soudnímu vyšetřování, které jest za

vejeno, předbíhali, můžeme předce s bezpečnosti terditi a
jest tojiž také mnohými svědky dokázáno, še ami omentak

i j účetní Óchs,ani kdo jigý seořísenců
našifirmyse výstupu oněch nesů midi.

Pnn Óchspřišel se svou rodinou o úplnou hodinu
později do bytu, než výstupy ony se staly a vyjádřil pouze
rozmrzení své nad rozbitím tabulí v oknech, které kame
nem byly zasáhnuty.

Pan Óchs není v žádném příbuzenském pomeru k
naší firmě. Spor, který povstal, měl vzník ověj při
hře w kuželky a uvádí-li se firma naše s tím ve spo
jení, děje se tak jistě jem sa lím účelem, aby bylav očích
dlouholetého sákasmctva smišována.

Že firma naše žádnou politiku ovosovala a Né
provonyje. to dokásati mohou naši češlí ařísenci, kteří
dále jak 20 let vslušbách našíchse nalesojí.

Z toho též důvodu poskytoványbyly důsledně všem
spolkům a korporacím bezrozdílu národností
podpory dle došlých žádostí a neustoupí firma od této
zásady ani na krok a zachová ji za všech okolností.

K závěrku budiž nám dovolenu pronésti vroucí přáná,
aby nešťastné tyto pi.méry, které poškorují obyvatelstvo
obou národností naší semé co nejdříve byly akoncovány.

V Ústá nad Labem, 3. sáří 1897.

Společníci firmy:

Jiří Schichtv Ústín. Labem.

S Fomosvody
8e zárukou solidního odborného provedení
nejlevnéjssarisuje, staré hromosvody opra

vuje a vyzkouší 98

A. RAINBERGA,
první konc. závod pro stavbu hromosvodů

V PARDUBICÍCH.
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EM. BĚLSKÝ,
v Hradei Král.

doporučuje bohatý výběr
velkých i chlapeckých oděvů
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Ryostatní pre

t

náhrobní, hřbi
tovní a polní, so
chy sv.,pomníky,

-IEEE

Kříže mříženáhrobní;
dále tyče schodové a balkonové ja
kož 1 jinou litinu ve výběru velkém

a v cenách mírných nabízí

kniže-artibiskapsk. hutní Správa
v Rožmitále u Příbramí. | 156

Václav Zima,
vyrabitel hospodářskýchstrojů

„v Přepychách u Opočna,
vyrábí jako specialitu

čistící mlýnky na obilí
svého vlastního, patentemchráněného vymáleza, v době
nynější conejlepší: známé© ŘEZAČKY
v noži uvnitř, broušenými, za nejlepší uznané,p“ šrotovníky "pi
s mlýnskými kameny, svého vlastního patentovaného vyné
lezu, jež velmi od jiných kamenných šrotovníků se líší,
vynikajícelehčímchodem a větším výkonem; universální

rychloprací se ždímadly,pro každoudomácnost
pro poloviční úsporu výloh pracích nevyhnutelné.

Při všechvýrobcích saručena nejlepší jakost, solidní
BSeka, cenymírné."Ni

Cenníky na požádání zdarma a france.

13s

Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáchnachásí so

w Hradci Králové
u pana A. Dvořáka

v domě č. 164 na náměstí, vedle c. k. souda
DEE| kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou

i obuv s nejlepšího materialu, od nejjednoduš

šího až do nejjemnějšího a elegantníhoprovedení.Wýhodná koupě
PP“ pro každého. "GB

Veškeré obuv zhotovena jest z kůže vy
robené ve vlastní parostrojní koželužně a

| můžeme tedy za solidní material ručiti. 199

ix zadání.
Závod trvá celé století.

Bližší sdělí Ant. Sokol v Hlinsku č. 271. na Zá
mostí 179
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Upozorňujeme nejširší českou veřej
nost na právě založenou a dle nejnověj
ších skušeností zařízenou

továrnu na cikorii
(Josefa Kučery

v Mokrovousech
py. Sadová,

kdaž se a nejlepší suroviny jen sboží nej
lepší jakosti vyrábí.

Závodtento je ryze českýa do

poručuje ee přízní českého obecenstva,akteréž zajisté ve vlastním prospěchu dá
dobrému českému výrobku přednost (e)S
před výrobkem eizáckým, daleko se mu [Rj
nerovnsjícím.

Proto očekává se, še české obecen- Mf
stvo, sejmena pak myědomělé rolni- (Ň
otvo podporovati bude teato ROVý če- 896

ský a rolnický„žáved, Hdio se dleŽla:
„Svůjk svému!

Pamatujte při své potřebě na če. «
skou oikorii J. Kučery z Mokro

vous. 177 WSA
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: Svůj k svému!

VysnamcrnánnevýstevivšradcíKrál.v.1894
saloumedailíadáplomem.

podle nejnovějšího amerického
spůsoba vyrábím a konám ve
škeré prácev ochoztemspadající
přesně s solidně na základě dlov

boletých skušeností, ru
če sa nejlepší obeluba s
nidjí ceny než, všade

jinde. 86
Cténé přísní obecenstva
porončí se v úctů plné

JosefČáslavský,
subní tecbnik

Pražská ul č. 77. v Hradci Král

$ Svůj k svému!

Vino
červené a bílé jakož i Šumivé

nabízí

Sprdoa, vinařství

Nejmniššíceny!

(00y1d1EPITOG

169
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Jbobodní škola
v Náchodě.
Tato na základě ustanovenícísařskéhona

Hzení ze dne 27. června 1850 aator obchod.
škola jest ústavem jícím odborného vadě
lání ve vědách obchodních tém p. stadujícím,
kteří chtí státi se administrativními úředníky
v závodech obchodních aebo průmyslových.

Do ústava přijímají se absoloventi III tř.

TE reálky ne oly měšťanské,jakoš iady
ří přijímací zkouškou prokáží způsobilost,

za řádné posluchače přijati býti mohli Mi
mořádní posluchači se rovněž přijímají.

Nový školní rok počne18. září t. r.
koná se 15. do 31. červencea od 1. do 18.
záhí £ r.

Bliášíchzpráv ochotněpodá 116

Ředitelstvíobchodníškolyv Náchodě.

JEDE BE3E2E2E 3ERÉNÉ —)

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

ve ové vlestní dílně n měté truhlářské i úalon
nické zbnší vyrobená

franc. způsobu. 161
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

F4444444l444444644+ surovoua
iKAVU praženou
+

*

dobréjakostipřimírsýchcenách
< jokoš iveškeré osadnické lahůdky,
< vína u- icisosemská, jemnélékárny,ae

rální vodyve velkémvýběru+

A VAREL FANTA, PRAHA—II.Růžová ulice č. 9.

Zakásky sasílejí +e franko do domu, sakásky
170 s venkova vyřídí se obratem pošty.

© pánům překupníkům'zvláště mírné ceny. (>

Žert pružinakáry+0 £

AAS

KPETTEEPOLETTFTTTA

(Zasláno).

| Sohlze Politického drůžstva
pod ochranou sv. Jana Nep.

konali 0e bude vo středu ©2. hodině odpol.
s, v Adalbertinum

č. 300, Jiříkova třída.

FBeamok Bl, PBe Pa
V Hradci Králové, dae 15. září 1897.

Umělecký
zavod
=sb u

naskle

L SRO,
Odborný závod
pro malbu oken

chrámových.

Bodmkrát povatmi

Rozpočty,náčrtkyald.
jakož 1 veškeré rady

obderné zdarma.

© Propány rodiče.
Ve všeobecně známém a ploé důvěry požívajícím od

c. k. místodržitelství ve Vídní scheáleném Ústavu pro RPG
sloní úni, čití a

A S a osiélevnéssdilání. Zdokona
102

Ústní zprávu o úplné spokojenosti podá z ochoty dů
stojný pán jee. W. duchovní správce Luto

rova Ústavua gymn. katecheta w Hradol ave, penJan Chelt, prokuratorw Senetině pošta (aw, pen
Frant. Bodlák, rolofkv poštaStudená na
Moravč, pán Damlel Góébr w Strakonicích, paní
WW. Rleedlevá, choť vrchního úředníka státní dráhy
v Nerudovaul. 960, pan Jesel Fgner, čelou
ník v weeh. Písemní dotazy zaslány buďtež na p.

Anežku Eítterovou,
Hiditelku ústavu Vídeň VIII, Lerchenfelderetrasse. 46

Tržnice nábytku
společenstva trublářů r Praze

doporučaje ct. P. T. obecenstvu, vid. dachovenstvu

své hojně zásobené závody

E:moderníhonábytku E
při nejlepším a lerném posloužení.

Cenulky Iranko a zdarma.

Úplasvýbavy pronevěsty všdy vhojaómvýběraEraha, Praha,
Příkopy „Nový Basar“ Ferdinandova třída
a Ovocný irh 957-IL č. 25 nové.

Nejvyšší čestnou cenou stříbrnou medailií c. k. min.
terstva obchodu poctěna. 147

ONP*>Vývoz do všech zemí! ij
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá mdalies
Na zemské bosp. prům. výstavě bulberské v Plovdivu 1892
nejvyšší vyzoamenání: Čestný diplom státní. Na h
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králová
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Ne

lené výstavé oslovanské v u8gs. r. cena.
Čestný diplom N. V.

Česká, ma četných výstavách prvními oemami poctěná

továrnana piana, pianina harmoníaa varhany

AL. HUGO LHOTA ©T Bradei Králové

FiHalní sklady: ve Vídni, IIL.
Salesiane 31. v Brně,
Orelská ulice č. 1., vPraset

Král. Vinohrady, Karlova
odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvěděená

a harmonie
evropskéa americkésoustavy
všech rozměrů v cenách, při
Jadné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené i

neobyčejné levných.

9, Mě na spláky za výdalaýchpodnik.
Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko.

Záreká pětiletá.

OBY>Vývozdo všech semí! "E



Kočáry
nejnovější soustavy, práce solidní,

ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník |

wHradci Králové.
Vyzsamenán na výstavách: V Jaroměři stří
brnou, v Dobrolce zlatou, v Praze státní

bronsovou medalií, vgphredciKrálové nejvyznamenání čestný diploms právem ra
zlaté odailis s korunou. 78

Oznámení.—
Od nejvylšího dvorního úřada

Jeho c. apoštolského Veličenstra císaře
Františka Josefa L,

podařilo se firmě

ARNOŠTA WAIGLA,
v Prostějově

s císařských sklepů ve dvorním hradě
ve Vídní

větší množství starého, velmi jemného, původního
víma z nejlepších a nejušlechtilejších vinic Rakou
ska výminečně zakoupiti, a dovoluje si hořejší firma
ct. p. odtěratelům vína ozpámiti, že prodej a vý
čep vína Z ©. k. dvorních sklepů již započal,

k čemuž všichni milovníci pravého
zušlechténého moku révového se co
nejnctivěji zvou. © 8 veškerou úctou
178 Arnošt Weigel,

velkoobebod vínem.

-|

BWS*>Pozor 4 koupi

pravéFranck'ovy kávy,

nebot!v obchoděvyskytují se bedničky a balíčky,

jež nejsou
9

pravou F ranckovou kávou,
nýbrž MĚ“ nápodobením, a prosíme tudiž by
30na

„ následující Ochranné Známky a Podpis“
přesně zřetel bral:

Úzoxfrov, Pazpoarox Eošroz LINEC *p, Záužza Boxvaziě.
mate"Wv

EK zčerné“ kávě:

ku 4 láícímErnkové- Í látceFanok'ovy kávy
- gbíle* w 3

zu 3 lkicimaErnkové- 1 iloe Eranok'ovy 

©.20004 ©II. 4.14
|
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"| JANDOUREKA SPOL
4 Praha-Bubny, Rudolfova třída 259

doporučuje služeb svých

K zařizování osvětlení, přenášení síly, telefonů a telegrafů,
vyrabí

stroje a motory dynamoelektrické a veškeré aparáty.
staví a sab:suje

ústřednístaniceelektrickéku osvětlováníměcta vel
kozávodůamévšechnypotřebypro zařízení elektrickénaskladě.
Četnádoporučenía pochvalnáuznání,solášů:NaNárodopiemí,vý
obavěčeskoslov. r 1995 stříbrná medaile obch. komory Plsoňské, a

žen. Jandourkovísa snetalaci elektrickéhoosvdi.ené186 osnáné6medailí.
o
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Z KAXXIAXOOOIAXAOAXAOAXZK]
pe 233588. Ludvik Nejedlý
be o: UUVIK NOjoULý,

Šssské dekorační malíř
Msísiss 4 R v Novém Bydžově %

C 04.513 8 dřívevHradelKrálové š

E 8 s vě = š odporačajesvůjatelierk provedenívšechde- X"| ©58 23 č - korativních o X

BSizsí 68: male kostelů %
© á a“ E Z S při trvanlivé malířskétechnice. X

pi M€ Z 6 X Provádímmalbyod jednoduchéhoaž do XCE K A uměleckéhospracování,restauruji staré maby “
$ 2 "5-8 X nástěnné, jakož i olejomalbyna plátněa ma

63) 4 S5 s =) luji obrazynové. (2)
sEE9: , Návrhy ve slohu stavby jkostelase na 9
í 5 š3Ď » požádáníochotněvypracujía rozpočtypředloží.

— 253 AOACXKXXAOOAAXXOOOOOOAX

? a" ."“a" a" UUAH P +o

." Stálá výstava v novězoudovaných prodejních .u "I M istnostech.. : u
>, >"HYNEK GOTTWALDi

a
.. továrna na železnýnábytek .
a? v Praze Na příkopě UŠpinků“ „s.- , a p op Ů » pinků, a
. doporučujeveledůstojnémuduchovenstvu: 161 .

. Koberce. Záclony. Závěsy do oken. Pokrývky na stůl. Pokrývky a"

. na postele. Prošívané přikrývky Cestoval přskrývky. Vaky na a“cestu. Houně. Deštníky. Župany. Železné postele. Mosazné po- Še

. stele. Mycí stolky. Matrace. Stojany na šaty. Zástěny ke kam “"
E nům. Přístavce ke kamnům.Uhláky. Nábytek z obýbanéhodřeva. .

a Pravé perské koberce. Zahradní nábytek.oa ee ""."." a" ČN
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ště upozorňuji na čistění
klasňování jedmene, který
se může bned bez dalš'ho
čistění do trhu dáti.

Za 1 hodina platí se 1 sl 10 kr.

Ant. Sadovsky,
výroba strojů hospodářských

wHradci Králové.

Denní výkon až 260k
Kupujte odsvých, podporujté sami sebe!

Pravé přírodní
pap- VÍNO "UE

doporučuje

Alois Sláma
v Praze,

V sudech levněji! Cenníky zdarma.

185

00000000000000

o. k. výhradné privilegium

pro universální chránicí prostředek

proti pocení nohou.
Jedině nosení mých patentovaných z dobré kůže
a 8 vložkami ku prosycování zhotovených střevíců
proti pocení nohou uchrání každého od nepříjem

ného pocení nohou, ale též i od

bolostných oznobenin
a kuřích ok

zcela osvobozuje. Prospekty jakoži návod a osobní
braní míry sdarma a franko. 51

Josef Hanzlik,
Vídeň XVII, Wei88ga88a A.

B ——--me2 =

Oltářesochy obrazy
a veškerý kostelní nábytek
180 vwkaždém slohu

správně, solidně a čistě provádí

uměl. závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

3798|PetraBuškasynové

Š UCHARY»
| mandicvé karlovarské,výtečné jaa

kosti, pravá dětské jakož i veškeré
druby zavařeniny
vlastní výroby nabízí P.T.obecenstvu

Antonín Šejnoha,
cukrářství a výroba bonbonů na velké podsiní

v Hradci Králové 173

8000000000000.oocoĎ
FILIÁLKA

Živnostenské danky JPO Čechy a Moravu

Královskétř. č. 18. PARDUBICÍCH vo vlastním domě

Akelový kapitál 8milionů zzlatých. Reservní a pojis tnfondy přes 2,000.000 zlatých.
Adressp'o telegrany.Živnostenské Fardubice.

Účet v clearingu poštovní spořitelnyč. 830.389.Telefonč, 6.

155Směnárna
koupě ej všech drubů losů, cennýchpapírů, akcií,
priorit, zástavních listů, devis i [valut. v a es

kont težených zástavních listů, odligací a veškerých ku
ponů. Poukázky na všechna benkovní mí:ta tus i cizo“
zemská. — Zvláště čilé spojení s Armerikou. Zakázky
pro bursu za podmínek nejvyhodnějších. Zálohy (půjčky) na
cenné papíry a zboží za mírný úrok. Fakont směnek a jch
umísťování (domicily). Uschovávání cenných papírů. — (©'d
starávání omkulacía devinkulací Přijímání vkl, dů
na spořitelní knížky na pokladniční poukázk. v bě.Žném
účtě a ne Účet girový proti vydávání cheků. Konvertování a
obstarávání půjček hypotekárních a komuná. ních. Komisio
nářetví pro cukrovary, prodej cukru a petroleje ve velkém

"Bohatý výběr všeho druhu nábytku. CX

Nábytek. Vybary pro nevěsty.
Úplné zařízení do pokojů, salonů a Jožnic.

Výroba a sklad nábytku

KT. SKURERSKÝ
(90)©w Hradci Králové

Svatojánské náměstí číslo B7. vd

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá.
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

"Tenniky a nakresy na požádání frko.

SM V » » <>) veřmánkovývět
čerstvý bez šťopek i dobře sušený, kopujevka

ždém množství za ceny nejvyšší | (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

ŘÍÍÁCHÁCHŘKÁŘKÍLÁCŘÍCHŘE
Žádné

sesouvání
a sřícení 54 studní více!

Cténým správám obcí, pivovarů, cukro
varů, vůbec všech průmyslových podniků,
jakož i pp. stavitelům a soukromaikům
při sařizování nových studní, dále ctěným
správém dolů při stavbě šachet nabízí so
nížepsaný stavitel c. k. priv. bespečných
zdravotních cementových stadní a šachet
ku provádění těchže se zárekou. | Studně
tyto předčí všecky až posud užívané ne
jen tím, že stavba jejich jest úplně bez
pečná s lehce k provedení možná i v té
nejsypčejší půdě, ale hlavně tím, že každé
snečištění vody, vzniklé prosakováním
roslióných výkalů zdesi, úplné jest vylou
čeno, což jest velikoa výhodou zvláště
tam, kde se stadně s nedostatku místa
těsné při stokách nebo záchodech zaklá
dati musí. Stavba stadní těchto jest po
měrně s menším nákladem ssojena než u
studní obyčejných, nač svlášté upozor
Řuji. Laskavé nabídky zaslány buďtež pod

adressou

Věkoslay Navrátil
úředně oprávněný stavitel o. k. priv. bes

Ipečných cementových studní

Lethany, pošta Velké Čakovicev Choonl. 187 y Praha.— POF
Majitel a vydavatel Politické družstvo uskové v Hradci Králové. —Zodp. redaktor Franusek Štabl. — Tiskem bisk. tisk. v Hradci Krátové

víSSychrově.
(Založeno 1858.)

Provedeno přes 200. oltářů.

JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚ n K
nabízínadobu podzimní

čistě vlněné látky
PEB“vlastní výroby.<

Račteš učiniti jen mulou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Nejlepší odporučení.

Nejlevnějšícenytovární.

J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučoje se P. T. kněžstvu a patro- :
nátoím úřadům

| knponacorání oltářů, náhrobků |

© Mimo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

M Veškeré zakázky vyřizují se vkusně tr- :
: vale a levně. :

OOOODěkuje všem svým milým veledůstojným a
velecténým zákazníkům za vzácnou přízeň,pro
sím, aby mi i dále důvěru svou včnovali a sli

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. (16)

OOOOOOOOOOO0000G

Karel Herink
"v Praze, Malá Karlova ul. č. 147-I.

doporučuje za ceny tovární:

deky bedrábné, atlasové, delky peřímplněné,
deky vlněné,atlasová, deky rougenové,deky
kretonovénejnovějších vzorů prošívaných.

K APY co povlakyod jednoduchéhoaš do|nejjemnějšího provedení; a sice: buď
vyšíváním neb krajkou zdobeny. 134

JAN STOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí, 32,

nabízí

= HAVELOKY S%
z jemných nepromokavých látek

DM po zl. 7.50, GW
dále haveloky

z jemného, nepromokavého štyrskýho lodenu
v barvě tmavošedé, šedohnědé, tmavoolivové,
zhotovené přesně dle zde uvedeného výkresu

po zl. 10.—, 12.50, 14.50.
Sokolské haveloky nejlepší jakosti

přesně dle předpisu
BE- po zl. (2.50. -Jy

uma Při ctčných objednávkách vyprošuji si udání potřebné
délky haveloku, ammmm

X

Záruka:Čistázdravávoda! O5"Přímonezničitelné!"I

Novinka na menčikovy
v moderní barvě dra

pové.

Metrzi. 3.40.
Ne menčikov neb oblek

stačí 3 metry.

Vzorek tito látky, ja
kož i bohatý výběr mo
derních druhů na obleby,
svrchníky, zimníky a
menčikovy jen zaru
čené jakceti a v mír
ných cenách se na po

žádání k nablédnotí
frenko zašlou.

fr zon nee
ED, DOSKOČLA

O5“Každásprávaodpadá!Sm

38



hromada katolických spolků diováse
královéhradecké.

Za příležitostiajesdu katolíků v Hradci Krá
lové, konána též první valná hromada katolických
epslků diocósních sa účastenství neočekávaného. Pro
storný sál Adalbertina naplněn muši statečnými,nad
šenými myšlénkou křesť. soviální. Za nálady povane
šenéuvítal vidp. předseda Dr. V. Rath přítomné a
udělil slovo p. jednateli Dr. Fr. Reylovi, který podal
správa jednatelskou a účetní. Na to vykonána byla
volba výboru aklamací a svolen výbor dosavadní.
Nasledovaly řeči přihlášených řečníkův, pojednávajích
O naší organisaci.

Pan Hetflciš z Úpice promlavil: O práci
spolkové. Spolkový život má býti prostředkem ka
sesílení ducha katolického a k uskutečnění našeho s0
ciálnílního programu! Proto nesmí se omezovati na
místnosti spolkové| Ven s místností do veřejnéhoši
vota! Práce spolková má směřovatiku vzdělání a zu
šlechtění členů i okolí. Odporučuje eakládání řečni
ckýchkroužků!Nikde v jednotě nemá chyběti
řečnický kroužek; -on jest tepnou šivota spolko
vého! — semeništěm nových apoštolů našeho křest.
soc. programu| — Aby však práce spolková měla pro
širší kruhy výsledek — třeba organisace! Odporučuje
zs základ organisace návrh kaplana Holého dle okresů
V. kurie volební! Ku konci vybísí slovy nadšenými

přítomné ka bratreké činnosti sa největší statky: víruav 
PenLangra Náchoda promlouvá:0 tisku:

Pokrok kolem nás! Mluví se stále o pokroku! Ale
kroku není bez víry — bes Boha! Havlíček dokládá,

ke bez víry jest vadělanost jako dýka, jež dána do
ruky vrahovi! — | Dnes víra klesá! Příčinoa? Tisk

bez | Řečník promlouvá dále o velmocitisku,
jak působí tisk na roakromý i veřejný život! Která

nano n v kou tisk — ta nn Dnes ovaliuď přímo či 1epřímo velkokapitalisté (šidi I).
Žarnalisté kupování za jidášský groš! Žarnalistika

není ve službách lidu! (Hlas: slo sad)Tojest zločin 19. století! A kdo tím trpí?
Pravda| — Zájmy malého lidu! Tomu jest sabrániti
tiskem křesťanským, v pravdě lidovým! Ku konci vy
bízí řečník ka podpoře katolického tisku! Odstraňte
s domácností i z veřejnosti listy saprodané duchu ne
křesťanského liberalismu, jenš jest upírem ssajícím
tak malého líde, dejte tam listy provanaté — du
ebem Kristova evangelia a zvítězíme! —

Pan Dolešal z Litomyšle probírá thema:
Jak odpomoci nedďatatku řečníků? Řečník
promlouvá o vychovávání řečníků v kroužcích řečni
ckých a dává návrh, aby diecésní družstvo r. Jana
Nep. o sociální odbor družstva „Vlasť o pří
spóvek na cvičení řečníků krajských.

K faktické poznámce přihlásil se jedaatel dp. Dr.
Fr. Reyl, jená prohlásil, že drošstvo „Vlast“ i die
cesní družstvo jest ochotno podporovati a vysýlati
řečníky. Třeba jen družstvu oznámiti = jednotlivých
jednot členy, kteří by jakč řečnícivystupovati chtěli|
Na požádání by pakdružstvo tyto řečníky vysýlalo.
Připomíná,že dosud nepřihlásily se všechny
jednoty k ústřední jednotě diecéení.
pak, aby každá jednota zaslals příspěvek (aspoň 1 kr.
s každého člena) na dieoéení fond pro vysýlání řečníků.

Pan Kovář s Hronova probíral thema: O0
četbě. Promlavil o působení špatné četby sa dob

nynějších, která podrývá víra i mrav. Třebajiš cijednou povšímnouti toho, še četba špatná bejujíc proti
církvi, podrývá i základy společnosti a státu. Jiného

prostředku tu nesbývá, neš proti Špatné četběpostaviti četbu dobroa a to zakládáním knihovenpři spol

cích, podpororáním katolické četby.P. Jenčovský s Hradce pojednal: O pře
kážkách a vadách naší organisace.
naše křest, sociální budí jiš posornosť — ale organi
sace naše není dosud dokonalá! Vybísí důtklivě, aby
všechny jednoty přihlásilyse do jednoty die
cýsní v liradci lové. Nabádá k odstranění likna
vosti a nesvornostil Jame bratry v Kristu a cíl náš
tak veliký, že jen obětavost, borlivost, svornost a nad
šení mohou býti vlastnostmi, které přivedounás ku
vítězství. — K organisaci třeba však také financí!
Řečník obrací se ku majetným, aby neopouštěli lid,

dražící se vjednotách pod snamení sv. kříže,lid odhadlaný hájiti největší statky: víru a vlasť! Ku konci
řeči manifestuje řečník vlastenecké smýšlení dělníků
katolických.

Vidp. Dr. Fr. Rey] promlavil k thematu: Jak
doplniti organisaci naši na poli politickém.
Křesťanství nemůže se omesiti na chrám| Kristus Pán
neřekl: „Jděte do chrámn“ - nýbrá: „Jděte do svě
tal“ Kristovo učení jako kvas, k němuš BožskýSpa
gitel přirovnal království své, má pronikati celou spo
lečnoať; nejvyšší zásada křesťanství: „Miluj Boha nade
všechno a blišního jako sebe samého“má m zreali
sovati ve veřejném životě! Snaha upraviti život ve
řejný dle jistých idejí — sove se politika! My chce
me upraviti šivot veřejný dle zásadkřesť -katolickýchi
Říkají-li liberálové, socialisté etc, že touto anshou ple
teme se do politiky — budiž! Křesťanství, má li vy
konati úlahu svou světodějnou, masí proniknoutijed.
notlivce i národy, avédomí jednotlivoů i národů, při
kázání jeho býti masí na dveře rodin, států,
parlamentů! — Kdo jest proniknat žívým přesvěd
čením křesťanským, snašiti se bude, aby ideám jeho
sískal místa v sivotě veřejném — řsnivoem bude
politiky křest. katolické! A v čem zálešípolitika ka
tolické v ohledu sociálním a osvětovém? Krátce od
povídám; 1.) aby národ něco měl 2) aby národ něco
uměl. — Rečníknastíniv podrobněji oba body toboto
programu, přechází ku poměru strany katolické k ostat
ním stranám v národě! Co týče se strany mladočeské,
projevil souhlas s pro její ím — libe
ralism její však zavchli „Kdejednati se bude o práva

Valná máreda, nalezne nás strana mladočeská po boku svém

jako věrn spolubojovníky, kde vytýčí vlajku liberaismu — Čechkatolík protestovati bude jménem své
víryl“ — Hnutí pokrokářskéjest hnutím zcela proti
křesťanským| O realistech není možno vášně mluviti!
Realismus — dra doktoři! Socialismus žido-demokra
tický zavrhujeme — nikoliv však svedený ním lidi

Lid ten jest našimi bra — eadí Bůh jednou našimi spolubojovníky! — ení možno, aby kříč ma
dlouho porrhován byl těmi, jimš vymohl svoboda
synů Božích! —

Ku konci al řčník návrh, aby v každém
bojtmanství diecése naší sřízena byla politická je
dnota katolická (Stanovy dostanou se u diecésní
jednoty v Hradci Králové) Návrh přijat.

Pan Myslivec z Prahy slovy vřelými při
náší pozdrav z matičky Prahy a promlouvá ku jedno
tlivým thématům předešlých řečníků. Přimlouvá se za
rozšíření lidového tisku katolického (Lidový List), sa
jednotné postupování všech krajinských sdružení, aby
celá organisace nade obna byla oběhu krve, jež
sbíbá se v centra svém — v srdci s'ovanské, kato
lické Prahy! „Hnutí katolickébo lidu činí se překášky|
Býti křesťanským dělníkem, dělníkem proniknutým vě
domím náboženským — spojeno za dnešních dnů s
útrapami! Ale jiš Heine řekl: „Kde jest pravda —
tam je Golgota! Golgota čeká i nás! Neklesejme! Dva
náct apoštolů, síleno Duchem Božím, obrátilo celý
svět! Zástapy naše pod praporempravdy Kristovy
porostou do nekonečna jeko vlny oceánu. (Bouřný
souhlas)

Na to vykonána volba delegátů do semské or
ganisace a zvolení za delegáty: Pp. Polák a E. Langer.

Valná hromada skončena sa všeobecného nad
šení a dá Bůh, že přinese hojného ovoce v sociálním
obrodu naší vlasti! Zdař Běh | — ov.

Sjesdu se súčastníli kat. jednoty s spolky jak z
velké části již uredeno: s Ústí u. Ori. (6 praporom 16 čl.),
z Vel. Jesenice 4, s Chrudimi 8, « Polné 6, s Přibyslavi 3,
z Kosteloe n. O. 40, s Hor. Jelení 16, = Třebechovio
40, z Jilemnice 20, ze Štěpánio 2, s Hlinska 8, z Ostře
tína 30, = Hronova 13, = Vel. Poříčí 7, s Rokytníku 16,
s Police 2, z Vel. Dřevíče 4, = Proseče 13, se Studence
18, z Litomyšle 4, ze Želivi 3, a Modletína 3, s Nov.
Bydiova 10, z Čáslavi 18, = Rovně 18, s Libice 12, z
Černoušku 7, z Bohu-laric 36, s Náchoda 20, z Kramo
lína 10, s Č. 20, s Pardubic voj, v. 6, s Chooně
20, s Caelavi 8, s N. Paky 14, s Král. Hradce 40, s
Červ. Kostelce 31, ze Blezského předměstí 40, = Do
brušky 50, s Chrasti 26, z Luže 28, s Úpice 10,= Prahy
80, z Jaroměře 36, s Jičína 12,s Červ. Peček 20,s Kra
oembarku $, z Meziříčí 3, = Humpolce 4, s Dol. Do
brouče 2, se Zbečníhu 30, s Hnátnice 2, ze Buchovrdic
3, s Vamberka 25, ze Chlen 12, s Chooně 13. Počet
účastníků = Pardubic, Semil, Žďárek, Ryohmaburka a s
Mělníka nám znám není. Pak-li snad je některý spolek
vynechán, protože se neohlásil, prosíme © doplnězí a
opravení tohoto seznamu, aby do knihy, která se o bat.
sjesdu v Hradci Králové vydá, všechny katolické spolky
a jednoty pojaty býti mohly. Pom. redakos.

Pozdravné dopisy a telegramy
došlé katolického ojesdu královéhradeckého:

Z Prahy. Dej Bůh sdar a požehnání! Praš
ský světící biskup.

Z Dymokur. Sjezdu katolickému srdečný, uctivý
pozdrav a Boží požehnání. Arcikněz Klein.

Z Unhoště. Sjezda upřímné „Zdař Bůb“. Účast
níkům sláva! Jeho biskupské Milosti hlabokou úcta.
Křesťanský soc. spolek v Unhošti.

Z Polné. Bokování neohrožených katolíků mo
dlitbou a požehnáním doprovází Ši me k, děkan vPolné.

Z Prahy. Požadavkům spravedlivým a vzneše
ným tažbám hájeným při sjezdu katolickém zdara
hojného a požehnání s nebes přejeJan Havlů, ka
novník, hlavní farář u ov. Mikulášev Praze, Ant.
Postřihač, kaplan. 

Z Brna Národu svatého Václava vojvody a
dědice země České, ahromášžděnému dnes pod jeho
praporem zasílají nadšený pozdrav ze země av. Cg
rilla a Methoděje.Družstvo a redakce Hlasu.

Z Tábora. Jednání sjezdovému hojně zdaru a

hnáníBožíhopřeje za katechetský spolek v Prasem. Žák, před .
Z Břeclavi. Účastníci schůze katolicko-politi

cké jednoty v Břeclavěpřejí katolickému sjezdu všehosdaru. Ku předu, spátky ani krok! Slováci sa také
nedajů. — Předseda —

Z Letovic ma Moravě. Katolíci Čech aMoravy
spojmese a zrádců víry a vlasti nebojme se! Katolická beseda v Letovicích.

Z Prahy. Katolická beseda v Praze přeje sjezdu
nejlepšího zdaru, nechť všecka usnešení jeho slouží
ku větší cti a slávě Boží ku rozhojnění moci panov
níkovy a ka hu naší milé vlastí. Výbor ka
tolické besedy.

Z Čes. Budějovice. Vyprošujem ne Pánu Bohu

úplného sderu3 síla k výkonům. Katol-politieký spolek Č.Budějovice.Adolf rytíř s Jang ma
nů předseda,Blašej SchAttinger, jednatel.

Z Velehradu. Ku dílu pro Boha. vlasť. císaře
a krále, plnost dober pozemských i nebeských přeje
dr. Stojan, říšský poslanec.

Z Val. Meziříčí. Chudý lid valašský od Rad
hoště sdobeného křížem svatým a kaplí Cyrillo-Me

thodějskou, bratrský vine se k Vám, pevné věří, žejako před bleskem kříše od Věrozvěstů vysvěceného
rozprchli se zla pohanství, tak i dnes před bleskem
téhož kříže rozprchnou se novomodní proroci dračím
semenemotravující drahý národ náš. Jednota Va
lašsko-Moziřičská.

Z Kyjeva. V kříši spása koranovaného krále
a věrných hů Katol-politická jednota
kyjevaká,

Z Maryboru ve Štyrsku. Sláva bratrským,
českým katolíkům, pryč s plesnivinou, čím více věřící
bude český národ, tím slavnější bude v čele rakou
skýchSlovanů.Redakcija slovensky gospod.

Z Prahy. Pod b rem kříže utrpením a bojem k vítězství| Pán Bůhs námi! Kapitola Vyšehradská.
Ze Selčamn.Od Vltavy stříbropěnné provoláváme

Vám bratři katolíci „ZdařBůh!“ Svatováclavská
jednota v Sedlci. Píša předseda,Horan jednat.

Z Třebíče. Kristus, dohod prápor rosvinujete,dejš vítězství!Katoličtí dělnícia tovaryši.
Ze Štramberka. Vaši snaze hojnost sdarů s

božího požehnánípřeje katolická jednota v
Štramberku,

Ze Želevi. Bůh dej zdar a požehnání sjeadu.
Kanon ie Želivaká.

Z Král. Vinohrad. Prosíce sjezdu pofehnání
s hůry přistupují k jeho uenešením Professor G u gen
berger, Dr. Vostrčil.

Ze Smidar. Nechť zlaté zvuky mlavy české
zaznívají dnes v harmonii pravdy od ardce k srdcím
a rozezvučí se v krásnou meladii, rosam i vůli jíma
jící. Všem účastníkům sjezda katolíku sláva! Pfof.

Ze Smíchova. Bejž Bůh, aby zásady sjezdem
hlásané staly se majetkem našeho milého národa a
základem jeho šťastné budoucnosti! Pauly, kaplan
na Smíchově.

Z Litomyšle. Trvá duchem s Vámi a skvělému
výsledku „Zdař Pan Bůh“ provolává Jan Pachta,
řídící učitel v Mákově.

Z Jimravova. Snase sjezdu žehnej Bůh! Kat
polit. jednota v Jimramově. (Pokraš.)

Z pamětí hradeckých.
Zavedení nejásilovnější garmanisace v Čechánh.

František de Paula Švenda, rodáka kro
nikář hradecký, člen tovaryšstva Ješíšova, připomíná

r. 1784 ve svých pamětích: „Toho roku jazyka
kého stalo se veliké skrácení: v normálních ško

lách všude i ve vesnicích němčina se vyučovala, jakož
i učitele na větším díle pouhé Němceusazovali, pročež
mládež vlastenská, jenž od matek svých toliko česky
mluviti se naučila, jako papoučkové tau němčinu vo
školách lapajíce, co říkali nevěděli, podobně katechis
mus, základ nábošenství na spaměťse naučíce, pravé
náboženství nepoznali. Pak podobně v latinských ško
lá-h (kde z nejvyššího nařízení vše v němčině se vy
kládati muselo) mládež k srozumění a k pochopení
němčiny celou pilnost alošíce, latina zcela z těch
škol poodstoupila, zvlášť kdyš od Veliké noci tohoto
roku všem vysokým školám ve všech císařských ze
mích filosofii, tomu mudrckému umění též jedině
v němčině mládeš vyučovati roskáráno. Při tom platit
nařízeno jednomu každému školáko, v malých jak
pravili latinských) neb německých školách, ročně dva
náct zlatých, v tom mudrckém učení osmnáct, a v prá
vech třidcet zlatých.“ |

Dřívější platy královéhradeckých purkmistrů,
ndaích městských úředníků a zřízenců.

Dle cís dekretu ze dne 17. Jedna 1788 upraven
řád v 33 královských městech v Čechách,které byly
rozděleny ve čtyry třídy platební. V městě Králové
Hradci, které čno do [I.třídy platební, měli se
voliti a ustanoviti: jeden purkmistr s platem ročním

600 zl, jeden radní s platem 500 sl., dva radní po400 sl., nejmladší radní s platem 300 sl., jeden se
kretář spolu radní protokolista (260 al.), jeden proto
kolista exbibitorum spolu registrator (250 al.), jeden

ty přeblédající ingrossastor (200 zl.), jeden expe
itor a taxator 250 zl.) tři kancelisté po 100 sl.,

jeden kasír (800 sl.), tři radní sloužící jindá řečení
serbusové po 90 sl, čtyřidnemi nocí strážníi s mun
durem po 70 zl., dva arestentníků strášní a opatro
vníci 70 zl. Samma všeho platu pro celý magi
strátní personál 4.440 sl. Správrům obecního jmění
přidělen byl svláštní ze sousedstra volený 18 členný
výbor.

císařské vůle přenéstíbiskupskou stolici
Prajev zHradce de Ohrada

Projev ten stal 6e na konci minulého století.
Dne 4. října 1784 v birkopské Loneistoři oblášena

byla nejvyšší císařská vůle: by celá biskupská stolice,
se svou kapitolou, a všemi k ní patřícími do města
Chrudimě přenesená byla Které nařízení, jako mnohým

těžkostem bylo podrobené, tek tudy nejenom se predloušilo, ale i posaváde'umiklo. —Tobo měsíce v Krá
lové Hradci poračení císařské prohlášeno bylo: mrtvá
těla napotom bes truhly v pytlia v plátně pochovati,
však v kraji Hradeckém, prozřetelností pana hejtmana
krajského, pana Hanysse roskazem tím se schovívalo,
ač již v Králové Hradci, nák'adem sáduší trohly ae
hotovily, kterých by spodek se otevříti a tělo mrtvé
s nich do hrobu vyklopiti mohlo, což předce k oučinku
nepřišlo. Nicméně okolní v kraji bydžovském a chra
dimském silněji se k vyplnění roskazo císařského nu
t li. Pročeš v Motličanech blíš Chradimě, stařičká přes
osmdesát let paní vdova Rousová, rodilá Kochelská,
rozkazem tím již v své smrtelné mdlobě poděšená,
sama pana krajského hejtmana ládala, by v své sta
rosti takové obavy nedošla. Ale kdyš na to sivot
skončila, přátelé nemohli prohlídnatí tobo rozkasu vy
prositi, nobrž do čistého plátna bez trably v hrobu
na krchově pobřbiti ji museli. Věak hned drubého
dne ráno tělo její, plátna okradené, celé nahé na hrobě



“

ležeti naleseno bylo, takové oučinky i jinde slyšené,
velikésarmoucení a bouři v lidu spůsobilo, že k nu
cení tobo roskazu uleviti se muselo.“ Ku konci roku
1184 navštívil císař Josef II. Králové Hradec, by sobě
povnosť prohlédli, a v měsíci lednu 1765 vyšeldvorský
psteut, „by jeden kašdý i v truhle, dle libosti se
pohřbíti dal, však přece na místě od obce neb města
vsdáleném. A tak ten nový spůsob v pytlích mrtvé
pochovati docela přestal. Krchovy pak všude v městech
1 ve vsích při kostelích zrušeny, vzdáleny od obcese
vykazovaly.“

Měsíc srpen ma posvátném Vele
hradě. Živo bylo ve velebné basilice velehradské
po všechen měsíc. Věra s radostí díval se každý ná
vštěvník na ty fady veliké hlav mužů a myslil si:
jelikož dosud na tisíce kat. mužů ve vlasti naší naší, bob
da nezapomene se, Hospodin nad námi, 1) Dne 9.a
10. srpna odbýval Ustřední Výbor Apostolátu cyrillo
methodějského svou valnou hromadu s poutí. A ač
koliv pro hrozný dášť celý den trvající znešnadněna
cesta na Velehrad, sešlo se na tisíce lidí ze všech
zemí koruny svatováclavské. 2) Zároveň připutovalo na
sto kněží z vlastí Českoslovanských k eucbaristickému
sjezdu, jenž měl v svatvočer svou adoraci s lidem
před vystavenou velebnou svátostí, den na to sv.
zpověď, sloužené mše sv., kázaní, porady s učenými
přednáškami na dvoa místech, až v 11 hod. pontifi
kální složby Boží zakončily slavnost. Za jejich od
chodu dne 10. erpna odpoledne 3) přicházeli pp.
akademici na posvátný Velebrad, aby jako každý rok
slavili svůj akademický sjezd. Byť i ponejvíce boho
slovců se napočítalo, k nimž se dražili četně kněží
po eucbaristickém ajezdu zpět zůstavší, jakoš i zá
stupcové Polsky, Rusínska a Slovenska z Uher, byly
zastoopeny i ostatní fakulty vysokých škol pražských
a vídeňských, tak že byla pěkná směsice kolik set
hlav intelligentních mladších i starších. Vidp. Dr.
Rudolf Horský s JUDr. Mořicem Hrubanem předse
dal Dr. Stojan byl jedzatelem. Tak se stalo dne
11. srpna; při čemž podotknouti dlužno, še vřichni
účastníci slavností těchto přijímají na posvátném Ve.
lehradé také sv. svátostí. 4) Dne [Ó. srpna bývá pouť
velebradská více než tisíc už let trvající, jelikož pr
vou svatyňku založili sv. Apoštolé naši a napotom na
metropolitní chrám rosšířili na Velehradě královském
a zasvětili na oslavu Nanebevzetí blab. Marie P.,
s které příčiny také kníže Vladislav Vladislavič,
markrabí moravské, před 700 lety nynější velebncu
basiliku ©témuž tajemství zasvětil. 5) Od 16.—30.
srpna konalo učitelské exercicie 164 účastníků s
vrovcností chvályhodnou, takže vysoce dp. preiat ze
Slavonie, Theodor Matjacko, obřadů řeckých, meškaje
právě jako poutník na posvátném Velehradě, kochal
se v Srdci svém slyše jich krásný zpěv a vida vzor
nou zbožnost se zachováním pořádku. 6) Dne 21.srp
na pak založili s připutovavšími al. učitelkami z
Přerova, kde tyto svá duchovní cvičení měly, v míst
nostech katolického čten. spolku svůj katolický spo
lek učitelský pro Moravu s ústředním sídlem ná po
svátném Velebradě, k němuž přes 100 členů už pře.
dem přihláseno bylo. 7) Dne 22. srpna v neděli
ráno byla prostorná svatyně téměř naplněna přespol
ním lidem, který přišel na mužskou pout. Tato se
odbývala dne 22. srpna odpoledne a 23. dopoledne.
Odpoledne na 60 kněží přivedlo sem poutníky vý
hradně muže průvod za průvodem; kde kdo kněz
zpovídal až do večera, aby druhý den muži k spo
lečnému sv. přijímání přistoupiti mohli. Večer od
Cyrillky v 6 h. společný průvod mužů na nádvoří
před kostelem, kde přes 6000 hlav mužů jistě shro
mážděno bylo (někteří počítali aš 10.000). Byla to
sdařilá pouť mužů e křesťanská demonstrace zároveň.
Radostí zářily oči mužům našim a nejedna alza ra
dostná uronila se kněžím i někněžím. Vše nadšeno
pro Ježíše Krista a Jeho uv. víru, pro bl. Marii P.
a sv. Apoštoly naše alovanské. 8) V týž pak týden
v pátek dne 27. srpna k večerou ajížděli se pp. pro
fessoři škol středních a akademici naposv. Velehradě
k duchovnímu cvičením. Sešli ae 33, nevelký počet,
avšak za poměrů našich obstojný. Exercitie pp. aka
demiků trvaly do 31. arpna. A ještě se upravovala
kolej velebradská jakoby vojsko ubytovati se mělo
v kobkách cyrillomethodějských. Nebyla to příprava
k vojenským cvičením, alebrž k novým dach. cvičením
9) Dne 1. září připutovalo přes 200 studujících ze škol
středních, s rozličných gymnasií a j. ústavů na Mo
ravě, aby se dali ovičiti ve zbraní dachovní proti
nepřátelům viditelným i neviditelným. Cvičení tato
trvala do Ó. září, kdy slavným Te Desm a bymnou
rakouskou se zakončila. Boď Pán Báb pochválen za
to, že vzbudil dobrou vůli v tolika mužích křesťan
ských, kteří uposlechnuvše hlasu Páně dobrovolně
zasvětili čas Hospodinu a spáse nesmrtelných duší
svých a nebáli se avěta, alebrž neohroženě vyznali ve
býti, čím jsou, totiž katolickými křesťany.

Z Heřm. Mesice. S radostípodávámesprá
vu, že nový náš „Vzdělávací křesťansko-katolický 80
cialní spolek“ započal svou činnost. V neděli dne 6.
září konána byla sa četného účastenství přihlášených
členů i hostí první valná hromada. Předsedou sch
zvolen byl vdp. děkan Fr. Kraus, kterýž uvítav pří
tomné zvláště vytknul, že ku četným spolkům katoli
ckým v našich vlastech se řadí též spolek náš, johož
členové bez agitace,bez slibování a vábení sami 80
přiblásili a sami potřeba spolku v našem městě
uznali. Prvním číslem programu schůze bylo čtení
schválených stanov. Poté ujal se slova p. V Mymlivec.

s Prahy, vřeči přes půl drahé bod trvající mluvilo
programu křesťansko-so0c'alním. Netřeba ta chváliti
výborného tohoto řečníka, důkas nejlepší podali po
četní posluchači, kteří s napjetím aš do konce řeč vy
alechli a řečníka mnohokráte hvalou a potleskem
odměnili. Přáním zajisté v členů bylo, abychom
p. Myslivce brzo sase ve svém středa mohli uvítati.
Po řeči provedeny byly sa všeobecného souhlasu volby.
Zvolení byli: Předsedou vdp. děkan Fr. Kraus, místo

ředsedou p. Karel Novotný, mistr tesařský, jednate
em p. Karel Jelínek, katecheta, pokladník-m p. Jan

Nimra, správce zámku. Za výbory bylisrojeni: PP.Vincenc Pelikán, mistr krejčovský, Wr. Heřmanský,
mistr bednářský, Jan Vacek, dozorce hřebčince, Jan
Štefánek, kaplan, Josef Loub, dělník, Ant. Chládek,
mlynář, Ant. Kabeláč, obuvník, Josef Machytka, děl
ník obuvnický; sa náhradníky: pp. Václav Růžička,
kameník, Jan Brich, obavník, Fr. Popelář, hodinář,
Jan Škorpil, trahlář; sa rovisory účtů: p.Karel Zá
koucký, učitel měšťanské školy a p. Jan Jirásek, kní
žecí zahradník. Schůzi sakoněil nové zvolený vdp.
předseda povzbuzením členů k horlivé činnosti, jakous
1 k hájení zájmů spolku a vysval shromášdéné ku

rovolání slávy ev. Utci a J. V císaři a králi našemu.
Ždař Bůh! |

Z Holice. Občanskýpolit. klab, který nedá
vno v Holicích se utvořil, aby postavil hráze šířícímu
se zde socialismu, uspořadal v neděli odpoledne dne
12. září t. r. schůzi avéprávných občanů pro okres
Holický v hostinci na „Špici“. Účastenetví bylo na
400 osob z města i z okolí. Také hoafec socislistů se
dostavil s obč. Svěceným, známým agitatorem social
stickým z Praby. Ač vstup do echůze neznamým byl
zamezen, dostal se obč. Svěcený přece do sálu sp
sobem podloudným,tvrdě u vchodu, še je z okresu
Holického. — Nejdříve promluvil posl. Sokol o ny

nější politické situaci. Po ně: mlavil posl Formánek z Hradce Krá'ové, který více méně opakoval a
doplňoval co řečník předešlý.Mnohým bylo to divné,
že pan Formánek tek lichotivě mluvil ku přítombým
socínům, ba podivení bylo ještě větší, když obč. Své
cený vystoupil na tribunu a chtěl mlovit:, že p. For
mánek povstal ze atolice a s úsměvem blahoskloně
podával obč. Svěcenámu ruku, Pen Formánek učinil
tak asi s pobnatek diplomatických. Třetí řečník byl
posl. Udráal, který se nejvíce svou řeší zalíbil. Jeho
pókný h:as a jadrná mluva jest zárakou, že s něho
anůže býti dobrý řečník parlamentární, aš avé parla
mentární a všeobecné vědomosti doplní. Promlaviv
krátce o poměrech národohospodářekých, přeběhl na
poměry wísněných menáin. Také obč. Svěcený chtěl
mluviti a skutečně dostalo se mu slova, ale sotva,
že promlavil, nastal mes: přítomnými tekový blučný
Odpor, že byl nacea přestati a sejíti s tribony řečni
cké. Tu vyvolalo však mesi přítomnými vocialisty
bonřlivý poprask. Teprv po chvíli booře se utišila a
na tribunu vystoopil obě. Kaásek s Chradim: Chtěl
mluvit: za dělnictvo národní, ale sucíni piskajíce, du
pajíce, kříčíce a lajíce ma nejhrabšími jmény, uě.aili
teč jeho nemožnou. Naporled mluvil dr. Koutský
z Fardabic. Velice pěkné vylíčil, že socími jsou spo
jenci židů a velkokapitalistů německých. Schůze ukon
dila příslušnou resolací. Příště se bude komati sochůno
ve Starých Holicích.

Z Červeného Kostelce. Nové obecní
sastopitelstvo ustavilo se dme 12. £t.m. volbou měst
ské rady. Za starostu zvolenp. Theodor Kejslar,
který je zároveň okresním starostou Náchodským, jiš
po třetí; za I radního a spolu starostova náměstka,
obchodník p. Drtina; ostatními členy městské rady
pp. Kosinka, hostinskýŠvorčík, obchodníka Jos.
Š.upich, obchodník. Celkový výsledek letošních voleb
dá se shrnouti slovy, že jevila se snaba, aby ku vládé
dostali se mužové smýšlení umírnéného. Snaha ta
sjednala si průchodu blavné ve sboru třetím, kde svo
leni vesměs přivržencimyšlenky kon:ervativní, mesi
nimi i několik rozhodných našich stranníků. Ze šidů
nepřišel do sastupiteletva ani jediný. Luxus to, který
se sousedních méut může sobě dovoliti pouze obcho
dem i průmyslem bohatý Kostelec samojediný. —
Stavba spolkového katolického domu pokračuje rychlým
tempem, takže, dá li Pán Bůh jen peněkud příznivé
počasí, stavba do zimy přivedena bude pod střechu.
— Naši němečtí krajané, zdá ne,že se jiš do nutnosti
jazykových nařízení vžili. Nasvědčuje tomu aspoň
proti jiným letům ailnější počet německých žáků, při
hlášených k zápisu jak na měšťanských tak i obec
ných skoláchsdejších. Úkas to, který ostatně i jinde
byl letos pozorován.

Z Německé Abdery. StařířečtíAderité
vyznamenávali se asi podobnými šméšnostmi, jako
Němci vwTachově. 'Tito „chytří“ obstrukcionáři sapo
čali teď boj so sy. Václavem.Svatováclavské po
svícení nazývá se v Tachové,v sídle to strašné obá
vaného básníka a tmistra Svobody, jemuá pře
zdívají též „svatý duchs Tachova“ — posvícením
královským oproti svatohavelskémaposvícení, kte
rémuříkajíjinde císařské posvícení. Václav
Svoboda, německý básník a sv. duch tachovský, pod
píchl 190 tachovských žen k podání žádosti, aby se
v Tachově neslavilo více králorskéči sv. Václavské
posvícení, protoše sv. Václav byl Cech a protože ta
chovskýmNěmcůmprý nepřísluší alaviti králorské
posvícení. V radě otců města Tachova byla nad pe
ticí 195 „tachovakých žen“ veliká radost, strčili hlavy
dohromady a přišli konečně na nápad, slaviti od cí
sařeJosefa IL zavedenécísařské posvícení. A
teď jest vše zachráněno, slavná městská rada jeat
nadšena geniálním svým nápadem a též němectví jest
zachránéno. A protože půl mistr Svoboda a al. městská
rada dala se jiš jednou do szachraňuvání němectví,
usnesla se změniti také snak města Tachova, který
v Červeném poli má českého Ira. Němci v Tachově
nejsou patrnémoc „utlačeni“, kdyš mají čas na ta
kové „duchaplné kratochvíle“.

Stávku německých obcí v přene
sené působnosti zahájili také bodří páni sta
rostové na Broumovaka. C. k. okresní hejtmanství na
řídilo proto všem poplatníkům v obcích, aby vědy 10
ho v každém měsíci a připadne li na ten dem svátek
—tedy 1thomesi 8.a11. hodinonranní mároveňs

pom) Knáiznaní00 dostarili ataz: daně ia přizáš
kami zepravili —aniž by na jakéholi upom čekali. jiný, než li v ustanovený dem se placení me

jímá. Sbírání a odvádění daní sa jiné nemí dovo

eno. Pak-li po latníci opomenoudaaě v čas zaplatiti,podléhají m zákona ze dne 9. března 1870 a
28. ledna 1892. —

„Obecní stávky“ německých staro
stů lezou německým obcím a starostům
za mohty. V městěDuchcově, kde týrají všeli
jak Čechy a kde pokáceli na hřbitově i náhrobky s
českými nápisy, zahájil purkmistr také stávku. C. k.
okresní hejtmanství nařídilo obci, aby do tří dnů sa
platila veškeré daně, přirážky a poplatky, které vpře
nesené působnostibyla vybrala. Otcové města strkali

hlavy d a vypadaly však hrozně hloupě, neboťnijak jim nechtálo napadnoat, jak sohnati 11.000

al., které obec r posledních letech jako vojenskoutaxa byla vybrala a kteréšto peníze baď na úrok uklá
dala, nebojk jinýmúčelům jich byla poušile. Konečné

masily y pomoci pevěšní ústavy a obecní ručitelé,aby poplatky v čas byly sapraveny a otcoré města
nepříjemnému stíhaní úřadu se vyhnuli. Protoše ně
mecké obce odepřely úřední přípisydoručovat poplat
níkům, posýlá se jim v na z recepis a

ovšemna útratypoplatníků. Tito xají na obstručkníoposici svých poslanců a starostů jiš takový vztek,
takže páni starostové mají vášné obavy, aby výbuchy
oposice německého lida neucítili co nejdříve v podo

modřin na svých vzácných germánských télech.
Ine, o zásadní opozici se to lépe mlaví, neš provádí.

Oprava poštovních poměrů sa vsích
Jest nezbytně potřebna. V městě,kdejest
státní poštovní úřad, děje se dodávání listů úplně
zdarma, Za donášení psaní a poakásek peněžních
platí se nepatrný poplatek. V místech, kde jsou pošty
v rukou soukromých, jsou rovněš poplatky za doná
šení dopisů a nov.n nepatrné. Za to na vesnicíchjsou
poměry poštovaké dopravy přímo hrozné. Některé ve
snice obchází šenský poštovní posliček jednou neb
dvakrát sa týden, do odlehlých vesnic se ají de

p po školácích a nahodilýchnavštěvovatelích, máloteré vesnice mají demní poštovní spojení. V někte
rých v osadách musí adreasátiplatit od novin 3 aj 5
krejcarů od kašdého kusu neb čísla.Tím se odebírá
ní časopirů, brožur a knih znesnadňuje amebo přímo
soemodůuje. Za doručení peaní expreseních a telegramů
musí se platit 50 kr., 1 zl. i více dle vzdálenosti.
Před zákonem platí pro všecky státní občany občan
ská rovnost aspoň v theorií — v praxi však to
dopadá zosla jinak. Vesničen musí všady platit, pořád
a jenom platit, af se obýbá. Jest věru jiš nejvyšší

čas, aby venkovu o méřeso stejným loktem jakoměstům. Pošty v h vynášejí státu miliony —
stát nemá tedy na vesničany uvalovat sbytečné při

rášky — a má zavést okresní poštovní posly,
ktaří by denně obešly všecky vesnice v okresu, došlé
dopisy za poplatek půl krejcaru od čísla novín neb
od psasí doročily ak dopravě určené dopisyse schrá

nek na obecníchúrdech nebKoných budováchumíných vybíralia dáje oxpedoval:, Obecní úřady, ho
spodářskébestdky a epolky a jinékorporace bys

měly o zavedení těchto žádoncích oprav příčiniti.
Uprchlý káramee Lázničkas Kuklenzatčen

byl dmae13, t. m. zdejším čet. závodčím p.Povondrou
v Hradci Král. a dopraven byl soudu. Čáznička jest
podezřelý, še na svém výleta z donucorací pracovny
vloupal se v moci ma 11. do vagonu na zdejším ná
draží a uaradi tam balík plátna. Rovněž bude obža
lován s toho, še spronevěřil erární káranecký oblek.

Oheň, Dne 5. t m. 010. hod. večer shořel

stoh ovsa hostinského V.Lagnera v Nedělištích.Škodapáčí se Da 400 zl., pojíštění obnáší 860 gl, ©
Kamenem de vlaka. Dne 11.t. m. ho

dili nějací nesbedové kamenem do okna jedoncího
vlaka poblíše Lochenic u Smiřic. Náhodou nebyl nikdo
s cestujících raněn.

Nezvamý hest. V noci na 15.£. m. pokoušel
se nějaký pobudao vlou se do kanceláře stav +
niště zdejších obecných škol;byl však sabnán ale
nebyl dopaden.

. Neční bitka strbls se na 14. t. m. mesi
vojínya civilistyv hostincič.210.Jedens bojovníků
byl zalčen v psobě dělostřelce Josefa Hladíka a odve
den na hlavní stráž. 

o. Spánek pod šírým mebem býváněkdy
milým, ale Lad. Laňákovi, dělníka v Sostenáchse
nevyplatil. Týž totiž kteréhosi dne byl en cestou
přes laka naproti Střelnici dřímotou a pohbřížil se
v spánek epravedlivých. Příležitosti této použil ne
známý člověk, který Luňákovi ukradl šedý kabát
v ceně 6 zi. Podezřelým s krádeše je Jan Balcar
s Věkoš, proti němuž zavedeno bylo vyšetřování.

Podvedný hodinář. Fr. Bendaz Kostelos
a. O který chodil po okolí a „vyfakoval“ hodinky, byl
satčen dne 11. t. m. v Brandýse n. O. Zpronevěřené

Bodin byly u něho nalezeny.oční výstřel ma uzlodéje. Vojenská
blídka na vojen. střelnici pozorovala v nooi dne 10.
t. m. několik podezřelýchmužů, kteří ukradli kládua
utíkali s ní Ao lesa. Jelikož na vysvání hlídky noční
hosté dali se na ú čk, vystřelila tato za nimi.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

wPraze.
Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24
Sochu sv. Jana Nepom. a sv. Anny s Vašeho

sávodu nám dodoné, jsou tak mistrně provedeny, še
se kašdónu velice líbí a snamenitou osdobeu jsou
našemu chrámu Páně. Nejerdečnější díky Vám vá
a úplnou spokojenost svou i celé osady Vámprojovaje

v úctě oddaný
16-110 P. Josef Molona, farář.

V Novém Etiaku, dne 15. prosince 1896.



Tvrdá slova a neláska,

Byl „odnon čas, kdy slavné Čechů jméno,po celé Evropěbylo ctěno. A jest nyní „Čas“,
jimž onoho Čechů jméno, zlovolně bylo jiš potu

pen. Ze všech Čechů snad nejvíce bývá ze saméobratrské lásky „Času“ tupen královéhradecký
biskup. Posledně dověděli jsme se, že prý jeho
pastýřské listy obsahují tvrdá slova a nelásku.
Poněvadž páni z „Času“ na české bratry náramně
drží. znají snad písmo svaté a z něho šestou ka
pitolu evangelia sv. Jana, dle které nevěřící po
sluchači slov Kristových řekli: Tvrdá jest tato řeč,
kdož ji může ulyšeti? Jan 6, 60. Jestliže tedy
o samém Kristu nevěřící posluchači řekli, že
mluvil tvrdá slova, nebude to asi velikou nectí
katolického biskupa, když „Čas“ orgán katolicko
helvetského českobratrství řekne i jemu: Tvrdá
jest tato řeč. — Naopak — soudný člověk se za
myslí a řekne: Páni, nejste vy podobní odpůrcům
Kristovým, které mrzela jebo pravda? —

Že pak Kristus pravdu svou nepřednášel
vádycky slovy „měkkými“, to by „českobratrští“
páni doktoři přece taky méli věděti. V tom ohledu
prosíme, aby si pám vynašli v písmě svatém
zvláště ty řeči, které Pán měl k faruseům a krits
kářům jeho učení a činů. Řekl jim nejednou: Po
krytci, obílení hrobové, pokolení toto pokolení ne
šlecaetné jest, pokolení zló a cizoložné atd. —
Obzvláště pak panu Masarykovi připomínáme ulova
Páně: Běda vám sákonníkům; nebo jste vsali klíč
uméní; sumě jsle nevešli a lém, kteří ocháseli,sbrá
mls jste. Luk. 11, 62. — Tato „tvrdá slova“ po
hněvala kritikáře židovské tak, že „fariseové a
sákoaníci přísné na něj dotírati počali... stro
jíce mu úklady a biledajíce polapiti néco z úst
jeho, aby jej obžalovali. Lak. 11, 53—64.

Proč asi ilavil Kristus Pán tato domněle
tvrdá slova, tak že až podráždil učence židovské?
Byla lo snad „neláska“? To snad páni bratří
čeští BovéLvovydání z let devadesátých devate
náctého století přece se říci Leosmělí? — Neláska
to tedy nebyla. My myslíme, že to byla — i při
té příenusti a „tvrdosti“ — láska. Byla to láska
k lidu o to usulující, aby poznal ty vůdce a dosa
vadní učstele své! Po dobrém to s nimi nešlo, a
proto sám Kristus bez ohledu na jejich pýchu
strboval škrabošku z tváří jejich slovy rozhodnými.

Naskylá se tu pánům z „Času“ příležitost
k vážné úvaze o dvou otázkách: Kdo ve svých
pastýřských listech následuje Krista? — Jesli
dobře následovati fariseje a záko.níky?

„Čas“ zase jedaou vytábl na bojiště 8 bis
kupeu Hayem. Ten dle něho nemluvil slov tvrdých.
Slora jeho byla tedy mekká a plná lásky.

Dlouho jsme k tomu ustavičnoému vynášení
biskupa Haye ze stranických © „českobratrských“
ohledů milčeli. Dnes, auf biskup ten patří již dó
jepsu — povíme tedy panům na obhájení své

uni aspoň některá ta měkká jeho a lásky plnáOva.

Dle starých rukopisů byl biskup Hay r. 1786
na visitaci v Poděbradech. V děkanském domě
přijal knéze katolické, vikáře, děkany a faráře.
Mezi slyšením, jež těmto katolickým knežím po

sy 8 nevolí: Habe ich es ihm nicht gesagt, dgss
er derlei Mánner unangemeldet einlassen soli?
(Neřekl jsem mu, že takové muže má bez ohlášení
ke mně paostiti?) Máme za to, že to mluvil sku
tečně německy, protože německá teč — jak byla
v minulém století, říkala mužům „on“. Bedřich II.
pruský i své geueraly tak oslovoval. (Aby tak
nynější p. biskup v Poděbradech řekl několik slov
némecky! Posn. redakce.) Po téch slovech otevřel
biskup Hay dveře, vítal pastory, objal je a řekl:
Pozdrav vás Báb moji bratři v Kristu. Na to pak
si je posadil vedle sebe na pohovku a bavil se
S nimi co nejvlídaéji. — Ale staré vikáře, děkany
a faráře katolické nechal síáli, nemaje pro né více
ami s:ova. V trapné té chvíli řekl na konec jeden
vtafičký vikář katolický: „Páni brattil Paa biskup
má co dělat s těmito pány, a nebudeme tedy vy
trbovati“ — a odešli, aniž bychom se dočitali, že

povstal, že je vyprovodil ke dveřím, něco na
omlavu promlavi).

Takový byl ten biskup Hay. Pro kalvínské
— bezpochyby maďarské fanatické pastory, jejichž
potomky tu podnes máme, měl mékká slova. Pro
své kněžstvo měl však jednání vrdé. A nenčinil
tak snad jea v Poděbradech, nýbrž i životopisec
jedeo píše o něm, že „pastory všude s otevřenou
náručí příjímal, avšak se svým kněžstvem nevlídně,
ba prudce sachásd.“

Kristus Pánu kající hříšníky ovšem přijímal,
a „jedl 6 nimi“, pyšné však a zatvrzelé štváče
káral. Apoštoly brával v soukromí k sobě, laskavé
je poučoval, svými přátely a bratřími je nasýval,
jim aš i nohy myl, s jejich slabosími útrpnost měř.
Je tedy vidět, že biskup Hay vzdálen byl od ná
sledování Krista Pána. Vazdálilho „Jouefinismus“,
ten protikřestanský duch humanity, ten liberalis
mus, který má pro každého lásku, jen oproti ka
tolíkům je zaujat. Je snášenlivým ke všem možuým
sektám a židům, pro katolíky však jen „slova tvrdá
a nelásku má“ — a často až i k fanatismu —
ne-li vždyskutky, tož aspoň smýšlením se strbnouti
dává, jak to i u těch rozličných našich „doktorů“
shledáváme. A kdyby byl biskup Hay tím objí
máním pastorů aspoň zmírnil jejich výbojnost a
k rozplašení předsudků jejich proti náboženství
katolickému — 41kjeho povsnnost, dokud katolické
biskupství držel, dylu — „přispěl. Ale právě na
opak se stalo. Říkávalt — dle dějepisných pra
menů — farát jenšovický Herbergar, že se ovan
gelíci chlubívali, jak 8 nimi katolický biskup
zWěhází,a kdežto katolíky kárá, je vyznamenává,
še tedy jejich víra je ta pravá. — Jak se to alo
srovnává 8e svědomím,ctí a spravedlností, důchodů
katolického biskupství užívati a helvetství posilo
vati, to snad pochopí „Čas“, nám to možno není.
A kdyby se námnamítl , že biskup Hay myslel,
že tím církvi katolické neškodí, tu bychom aspoň
to masili říci, že veleducbem nebyl, jelikož nepro
hléll ducha protestantismu a obzvláště cíle a po
vahy cizích „pastorů“ ani z daleka nepoznal.

Rád bych se podíval na p. Dra. Herbena,
jak by se tvářil, už by p. Masaryk na jednu stranu
vedle sebe na pohovku posadil P. Škydle a na
drubou Dra. Horského, a jej státi a se zahanbe
ním odejíti nechal? A nebo rád bych viděl, jak
by sezachoval p. superintendent Ssalatnay, kdyby
před ním stáli vedeni p. Duškem kazatelé jemu
podřízení, a kdyby se hlásili o slyšení u něho —
nedím katolíci — ale jen takble dva kazatelé „bal
carští“. Zdali pak by je objímal a na „kanape“
posadil, své pak státi a s jakýmsi pobrláním ode
jíti nechal? — To jen aťuváží „páni“, dostanou li
chuť tento článek kritisovati a toleranci Hayovskou
vychvalovati. — Nejvíce pak musíme se diviti
listům „národním“, které, aby mobly ub'jeti nená
vidénébo biskupa králové hradeckého, staví oproti
němu biskopa Haje. Pro dnes rádi bychom jit
o něm pomičeli, ale jen tolik říci musíme, že i
v národním ohledu byl „josefinistou.“ Prozatím
ať se páni podívají do rozkošného údolí od Chrasti
do Podskalí ved.ucího, kde je v ryze českékrajině
kámen na památku návštěvy Poňatorské, opatřený
nápisem — samým biskupem Hayem sestaveným
a z jeho vůle tam vytesaným — v němčině.

Fanatismus liberalistický těch našich rozto
milých „národofch“ staví za vzor lidu českému
služebníka poněmčovacího „josefinismn“, „josefi
nismu“ pravím, který se chystal z královského
hradu pražského udělati — kasárny. Realistům se
nedivíme. Jejich nejvyšší patron radil, aby národ
český ustal v marné práci o zachování své národ
nosti a přimkoul se k německému. — Tv jsou
v tom Hayovském přimikání se k němčině aspoň
důslední. Alo kde zůstává důslednost těch, kteří
občas se tak rozehřívají pro korunovaci? Věřte
páni, k smíchu by byl, kdyby nebyl k pláči, ten
váš zaslepený boj proti katolicismu vůbec a proti
českému i vlasteneckému biskupu zvlášť — My
víme, še právě tem novovéký liberalismus je příči
nou, proč neobydlemtruchlí královský náš hrad. Jen
zásady křesťanské mohou přivoditi den, v který
vznešený císař rakooský obklopen věrným svým
křesťanským lidem českým, bude kráčeti £ bradu

Ročník III.o S
— pak zase opravda královského — k oltářisva
tovítskému, abv objevil se s korunou Svatováclav
skou na hlavě jásajícímu národu jako druhdy otec
vlasti Karel.

Dokud ale bude vládnouti váš drahocenný
— v době Hayově již sesílený liberalismus —
dotud národ nečeká nic než kasárny a zase kasárny.

Svěcení a odevzdání nové budovy
obchodní akademie v Hradci Králové,

Nákladem více než 100.000zlatých vystavil sbor
ku zřízení a vydržování obchodní akademie v Hradci
Králové novou budova na pravé straně řeky Labe za
bývalou Pražskou branou Dvojpatrová budova, opa
třená nahoře čtyřmi zeměkoulemi, a dole na portále
kopeckými odzn»ky jest stavitelskou ozdobou našeho
města a bude bohdá celému našema národu ku
prospěchu.

Na tka letošního školního roku byla dopl
něna akademie třetím ročníkem — a kdežto čítala v
loni pouze 88 žáků, čítá jich letos 160, takže patří
k nejčetnéji navštěvovaným vyšším obchodním ústa
vům v Č:chách.

Sbor pro zřízení a vydržování akademie ajejíkoratoriam ustanovily za tou příčinou slavné zahá
jení školního roku na minulou neděli.

O 10. hodině odebrali se chovanci nadějného
ústavu do nejstaršího kostelíka královéhradeckého,do
kaple sv. Klimenta, kdež sloužena slavná školní mše
svatá. Po třech čtvrtí na 11. hodinu vrátili se zpět
k budově a tvořili špalír. Vchodišté bylo po obou
stranách ozdobeno obrovskými palmami a oleandry,
schodiště pak v prvním a drabém patře proměněno
bylo v háj z exotických rostlin.

Dole ve vestibulu byl zřízen oltář, na němž se
nalézal krucifix se svícemi. Sem se dostavili členové
kuratoria a sbora pro vydržování akademie se svými

ředsedy,p. starostou města dr. Ulriche m a Jose
em A Komárkem, městští radové pp Jaroslav
ervený, K. Schulz, Pilnáček a mnozíjiní vá

žení členové obecního zastupitelstva. Dále ta byli
přítomni p. c. k. místodržitelský rada Šolta s úřad
níky c. k. okresního hejtmanství, finanční inspektor
Koutník a p. berní a nádražní inspektor, zástupci c. k.
krajského soudu zemští radové pp. Stolla a Pro
ko p, místnívelitel setníkE bertšlechtic Eberthorst,
řiditefp. Jos. Novák, vdpp. professoři theologie dr.
Beneš a Domabyl, rektor Borromeadp. Reyl,

školní rada šejický, ředitelovéškol pp.Hajnovský, Brož, Steřnmann a Kulíř, páni pro
fessoři a učitelé škol středních, měřť.nských a obec
ných, zástupci advokacie a notariálu, říšský poslanec
Formánek, okresní starcsta Střemcha, inspektor
stravoven Buriánek a četní jiní vzácní hosté živ
nostníci a dámy. Jako světitel Costavil se městský
děkan a kanovník vys. dp. Matéj Musil za assistence
vpp. kaplanů Černého a Sobotky.

Vdp. kanovník Musil oslovil pak přítomné asi
takto: Velectěné shromáždění! Než-li př.kročím k svě
cení slavnostnímu památné této budovy, dovolím si
promlaviti několik slov. Počátek moudrosti jest bázeň
Boží. V poslední době staví se v naší vlasti Četné
nové školy. Města i venkov spolu jaksi závodí, ne
šetří obětí, nelitují nákladu a práce, aby měly dosta
tek škol gymnasialních, realních, průmyslových, ob
chodních, měšťanských a jiných. | také staroslavné
město Králové Hradec nezůstalo pozadu, ano ono 86
co do podporování školství postavilo mezi první naše
města. Postavilo nádherné školy realní a průmyslovou
zámečnickou, dokončaje právě velkolepou budova,škol
měšťanských a obecných. Toť jest zajiste potěšitelný
úkaz. Vědyť jsou také školy ona místa, v nichž se
razí cesta k blahu jednotlivců i rodin a celých národů.

Školy jsou vedle křesťanských chrámů jedno z
největších dobrodiní pro vlasť a národ. Skola přináší
převeliký úrok, jest to štěpn ce, která přináší ovoce
rodině, vlasti, církvi a státu Skolami národ zkvétá,
bes nich by hynul a v surovosť upadl.

Má-li národ a vlasť zkvétat, jest třeba, aby
školy byly dobré, by záležely na Bobu a víře, by ve
deny a řízeny byly v duchu náboženatví a víry. Ve
školách má se vyučovati vědám a umění, ale i bázní
Boží, pravé sbožnosti a křesťanskému mravu. Blaze

národu a zemi, které mají školy takto o:Kde tomu tak není, kde čkoly nestojí na základě Bo
žím, ty požehnání nepřinášejí. Takové školy bezní
boženské má Francie. Tam s9 nedovoluje knězi vstup
do státních škol. tam se nesmí ve škole ozvati jméno
Bůh, tam takové školy nesou ovšem divné ovoce. Je



den poslanec ul vládě nedávno, Se TO prócemt
sločinů jest od odchovanců takových besbe
šeckých škol. A memíjinak; vědy sůstanou pravdou
slova písma svatého: „Nebude-li H stavěti
domu, nadarmo pracovali,kteří ho stat

Staletou potvrzena jenprovde o
učenost sebe větší, pak-li peepošívé RS u, neblašímikoho,ale spíše přináší záhuba. K sáhubě je takový

učený člověk, jemž memá víry a náboženství, jemuánic není svato, jemuš není ničím cizí majetek, a
dobré jméno blišního. Takový člověk je všeho scho

„ Necitelně kráčí mrtvoly, zničený majetek,
kost mu lhostejna, om sobecky a bezohledně za
svým cílem

Proto zůstávají věčnou pravdou slova písma :
Počátek moudrosti báseň Má-li býti mlá
dež vadělanou, musí míti úctu předBohem a zákony
jeho. Nestačí, aby škole tříbila a vsdělávala pouze
rozum, ona musí vzdělávati téš ardce, ona musí ští
piti téš bázeň Boží, neboť bez ušlechtění srdce abá
sně Boží jest učení kusé, nedostatečné, ano v jistých
případech i škodlivé. Francouzský jeden spisovatel
také pravil: „Věda bez náboženství, také činí sice in
telligentním a chytrým, ale nečiní mravným. Jedině
náboženství jest zákonník upravující život človéka
činí ho mravným. A proto, mají li školy býti zákla
dem blahobytu mládeže a obcí, mají-li býti Šoeny

umění a cnosti, blahu a štěstí, jest zapotřebí, ey sezakládaly na Bohu, by učitelé i šáci proniknutí byli
vírou v Boha.

Velectěné shromášdění! Byla to zajisté krásná
myšlenka, kterou pojali mušové, pečující o blaho mě
sta a mládeže, a vystavěli akademii. Tato se stala

přes všelikéobtíže skutkem,šťastnědokonánapnýmí silami stavba ta. Dnes stojí obchodní akademie
jako palác a má církevním posvěcením svému účelu
byti odevsdána.

Že bylo o církevní posvěcení, žádáno, je znamením,
bude škola ta vedena a řísena v duchu křesťanském,
jest to sárukou, še 00 v ní bude vyačovati nejen cír

evním vědám, ale še bude i ušlechťovati srdce, ští
piti báseň Boží, opravdovou sbošnosť a pravý kře
sťanský mrav. Takovým spůsobem sloužit bude naše
škola nejen okrase, ale bude též ke cti slavného sboru
professorského, bude ku blaha a zdaru mládeže, která
ji navštěvovati bude.

A tomu by Bůh udělil požehnání, sato se budu
nyní vroucně a sbožně movliti.

Na to konal vsdp. světitel kanovník Musil
modlitby a vykropil školu s venčí i uvnitř.

Zpěvácký spolek „Slavjam“ zapěl mesitím
skvostně starobylou píseň sv. Vojtěcha: „Hospodine

pomyluj nás.“ ,Téš hořejší patra vykropena.
Po skončeném akta svěcení odebral se vys. dp.

světitel, starosta města, předseda sbora pro zřízení
akademie, přítomní hodnostáři, ředitel ústavu, si. sbor
profesorský a veškeří žáci do velké síně čili auly,
osdobené obrazem Jeho Veličenstva císaře a e
Františka Josefa.

Stěny auly osdobeny jsou vkusným dřevěným
pašením. V pozadí velké dvorany nalézá se mramo
rová deska, v níž vyryty jsou zlatými písmeny jména
členů sboru prosřízení a vydržování obchodní aka
demie v ci Králové v r. 1896. Jeou to:

. Záložní úvěrní ústav v Ilradci Králové.

. Okresní zastupitelstvo.

. Zdejší královské věnné město.

. Královéhradecká měst.

. Teubner Karel ve Vídni.
Záložna v Hradci Králové.

. Obchodní gremium.

. Měárky, Bromo a Sohuls.
9. Společenský rolnický cukrovar v Předměřicích.
10. chův cukrovar, firma Čerych a spol.
Vys. dp. děkan Musil oslovil ve velké dvoraně

opětně přítomné. Pravil: Drazí jinochové! Posvětil
jsem budovu, kterou navstěvujete a v které vzdělá

vati se choete. Tu mněpřipedé abych na mysl uvedlvám světce řeholníka. Když sv. Bernard vstoupil do klá
štera, připevnil si na celi svou nápis: „Bernarde, proč jei
sem přidel?“ Nápis tento připravil si proto, by stále
měl na mysli úkol, proč vstoupil do kláštera. vy,
milení dáci, mějte na paměti, proč tuto školu budete

navštěvovati. Uražujte, stále avědy, še naše doba vyžaduje vzdělanost. Tejest zvláště nám Čechům velmi
potřebna. Jsme národ nevel:iký,obklopený šivly cisímí,
obchody a závody cisinců prostupují naše kraje. Ci
sinci ti rádi bynám i i to, co ještěmáme,
oni by hotovi byli udasiti nás, kdybychom se nebrá
nili. Proto jest především na nás, chytit 00 vědy a
práce dle hesla: Svůj k svému!

Buďte si drazí jinochové toho vědomi, še nále
žíte národa, který po dlouhém spánku ze sna se pro
budil, který na cestě průmyslu a obchodu v ed
ních padesáti letech učinil pokroky netušené, tak še
naši nepřátelé právem nad tím fasnou.

Aby se náš národ součinností všechsynůa doer
svých zachoval, skvétal, vážnosti, chloubu a Čest sa
choval, jest zajisté přáním všech. I vy máte skvétati
učenností, vědomostmi, sbožností a mravopočestností.
Když se tak sachováte, budete ozdobou této akade
mie, radostí rodičů a národa. Tomu Vám dehnej do
brotivý Bůh!

a to 00 ujal slova předseda sboru pro sřísení
a vydršování ob akademie p. Komárek a pra
vil v podstatě: Velectěné shromáždění. Jest na mne
vložen úkol přivítati velectěné shromáždění. Dokad
mobyla rozluětěna otáska hradební, bylo těško vhodné

výhledati. Když však Jeho Veličenstvo dovolilo
r. 1893 srušiti by pevnostní, tu se usnesl záložní
úvěrní ústav věnovati 10.000 zlatých, a tím byl dán
základ k tomu, še tato akademie stojí. Známo, de
musíme velice těžko pracovat, abychom se něčeho do
mohli. I vy badete míti velikou soutěš ve avěté pře
konati, vy budete museti těžko pracovati, abyste
se něčeho domohli, abyste překonali veškeré obtíže,
které v cestu se Vám stavěti badoa.

Na to děkoval p. Komárek všem přítomným zs
četné jejich účastenství, děkoval předečším d ven
stvu, c. k. politickým a soudním úřadům, ol. vojen
skómu oráru a všem dobrodincům ústavu.
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nejmilostivější
on umožnil městu postaviti tato badovu a přoto vo

jest zajisté přáním nás všech! Velectěný

rosto, my a Opostavenítéto b »Vy se starej y s ní vycházející bylaos
dobou českému jménu. (Výborně!) b

Pan starosta dr. Ulrich na to pravil:
Velectěné shromášdění! Milostivé dámy! Velo

ledůstojní, Slovátní pánové! Uspořádali jeme dnes
slavnostakromnoua tichou, poměvadšji nepovašujeme
sa koranu dokončeného dílaami za skoumání a ra
dováníses bilancenašípráce;vždyťústavnášte
prve dnešním rokem vstapuje do plného života svého

působení; otevřenípak nové budovy dávno jiš u násv Čechách přestalo bohudíkybýti dovršením úspěchu
školy po mnoholetém často strádání; jako slonce a
vsduch pro sdraví lidské, tak pokládáme důstojnou a
vhodaou budovu sa podmínka sdárného vývoje školy
aplníme ji uš napočátkujejí dráhy.

A tak budiš nám dovoleno sti dnešní
slavnost ze slavnost položenízákladního kamene do
bré budoucnosti našeho mladého ústavu, v kterou vě
říme a povně doufáme.

My vní věřímea doufáme, poněvadá jsmeza
krátkou jiš dobu seznali vhodnost a potřebu její pro
severovýchodní náš kraj, dokásanou její návštěvou
aniš by ona ublišovala starším zasloužilým školám
sesterským.

Věříme v ni, doufáme, ježto s vděčností soznali
jsme bojné důkasy přísně i blahovůle všech povola
ných činitelů, které umožnily její salošemi i rychlý
její příznivý rozvoj.

Bylo by nevděkem, kdybych v této chvíli ne
vzpomněl její přátel a dobrodi

(Jest to předevšímzáložní úvěrní ústavv Hradci
Králové, který před třemi lety na u svého
2bletého jmbilee darem 10.000 al. vyvolal saložení
školy této, umožněné dalšími příspěvky zakládajících
členů, jich jména zlatým písmem zaznamenána sů
stanounapamětnídescetéto síně;jsouto: okresní
zastupitelstvo královéhradecké, město Hradec Krá
lové, Spořitelna králobradecká, sáložna v Hradci Krá
lové, pp. Márky, Bromovský a Schulz, p. Karel Teab
ner, velkoobchodník ve Vídní, společný rolnický cu
krovar v Předměřicích n. L. a černošický cukrovar

firmy Čerych a spol., vedlečetných darů členů přifvajících a dobrodinců, jichš jména ma jiném uve
eme místě a jichů přízeň a blahovůlena vědy za

poánesůstane v paměti součastaíkůi pokoleníba
Bylo by mevděkem, kdybych nevzpomněl i pří

snivců, kteří nám štědře umožňají vydršování ústavu
stálými subvencemi: jsou to zejména epráva státní,
eněm král. českého, okresní zastupitelstvo, město,spo
řitelna, sálošna, obch. gremium i živ. společenstva
v Hradci Králové; zejména pak s vděčností vspome
nouti musím horlivé a účinné podpory, kteron mám
vlídně ma radě říšské i sněmu král. českého poskyto

vala naše del české a kterounámrovněš vlídně
poskytuje šarnalistika. Všichni t:to vzácní pod

rovatelé naší kaltarní snahy račteš přijmouti hle
boké díky našeho kuratoria.

Dovolte, abych neméně vřele i těm,
kdož si o postavení nové budovy této získali zásluh:
jeou to sojména projektanti školy, čeští architekti O.

a J. Gessner, stavitel školy této architekt p.

. Křička, dále vrchní poonýE T. Subrada a
Doškář,kteří vý vedli do ď kprac stavobním, všichni vatelé přečetných ých domá
cích prací i dělnictvo, které pílí svojí umošailo ry
chlé ukončení stavby. A nymí, vášený peme řiditeli i
ctěný sbore professorský, odevadávém Vám do Vaší
pečlivéa rosšafnésprávynejemtutobudovu,aleze
jménato, 00 mámnejvícek srdci přirostlo,nášmladý
dorost obchodní, který tak rádi v tak hojném

počin. hotový vadělévatiroli, unás dosuddosti sea.
Vychovejte nám jej v kázni a mravnosti,

bohudíky přesnosts poctivost jest dosud hlavní pod
míakou sdravíkašdého obchodu, vychovejte nám jej
k meúnavnostiv práci a kodporu proti pohodlí, které
je hrobem kašdé snaby, větěpte jemu vtip, bystrosta
samostatnost rosvaby a jednání, meboť příliš záhy
vstoupí v život samostatný, kde víc neš v kterémkoli
jisém oboru lidské činnosti dravá konkurence sabati

ma bude na mladé Kořeny jeho existence.Větěpte jemu úcta k jmění ne jako klanění se
slatu a prostředek rosmařilého blahobyta, ale k jmění
co k možnosti stapňované oběti, neboť, nesmíme se
o tom klamati, dlouho a dioabo ještě jen sobeoběto
vásím bademe musoti vybojovávati bndoso

P HEÍE SAEŽU« tmu ©Nechť vyc s stavu jed
bude ozdobou vlastí a budovatelem našeho lepžího
národního blabobyta! (Pochvala)

itel obchodní akademie, pom Jos. Paseurek
pak pravil: Veleotěné shromáždění! S pocitem radosti
vsdávám všem vroucí © nelíčený dík všem, kdož jak
koli přispěli k dokončení díla tohoto. Radost má jest
tím větší, še jsme tek brsy opatření atanku tak dů
stojného neočekávali. Velkolepá budova pěkně a nád

herně s. pe do výše a proto skládám opětaý vřelýaupřímný díkmérou hojnou s vrchovatos.
Na mne a kollegy mé spadá úkol nesnadný a

těšký, abychom, co nejdražšího asvěřajete nám, dále
vadělávali. Slibuji jmenem svýma pánůkollegů, že
se vždy vynasnašíme, abychom jádro nám ověřené

vády adravé udršeli a cestami opšími je vedli.Vy mladí naši svěřencinásl ující alova platí
předovělm Vám. Vy se muaíto pilně něšti, masítohlo

k

odsekl: Ajá , še ty badeš jednou
že Dadeljíti komkoreky BR08m vaší ohe

i Vám N jte
na oeetěalušsbní hleďebYmmostatoý m

by rodičové a vlasťdočkala se na Vás radosti|
My se vynasnašíme, větípiti Vám lásku avděš

nost k městu tomuto, abyste v životě vzpomínalimě
sta, které Vámodborné vaděláníumožniloa prostředky
k tomu o lo.£ Ěii
se vády přičiňoval, še ústav náš

právo j i ji také všem volectěným zá
stapcům al. úřadů, veleváženým hostům a dámám,
kteří svou vzácnou přítomností dnešní významný akt

oslavili. Slibujiopětné sám i jménem svýchkollegů.: jči všdy a všady, abych konal srou po
vianost. To slovo povinnost, vědy a všady po

(Pochvala)
Na to obchodní akademik třetího ročníku podě

koval v pěkné řeči vysoce důstojnému pana avětiteli,
slavnému kuratoriu a sboru pro zřísení a vydršování
ústavu, všem pšítomným hodnostářům a spanilomyel
ným dámám sa otcovskou a vlasteneckou přízeň,
kterou osvěděili novému ústavu. (ek b
u nás málo, byly saeuznanou popelkou, ačkoliprávě
u nás masí býti uváděno v platnost heslo svépomocí.
Poděkovav opět panu ovětiteli za akt křesťanské lé
sky, v»Šenému pamu starostovi a všem dobrodincům
a přísnivcům ústava, olíbil jménem všech posluchačů

še budou poaludnídanýchjim rad a pokynů,dspreu ušní ých jim a že
covati chtípro dobro českéhoobchodu,vo běch
českého mároda a vlasti. Komčil vřelým vespolným
přáním, aby škola tato odchovala národu vlasteneckou
obchodní intelligenci, aby i tato mohla sasáhnoati
účinněv bojza ovatáprávačeskéhonárodaa koruny
avatovácidvaké.

Posléneosnámilp řiditelPaneurek,še kdnešní
slavnosti došly posdravné přípisy a telegramy.

„Slevnému sboru pro zřízení a vydršování obchodní
akademie v Hradci Králové! Ku ctónéma listu od 18.září
1997 zvláštním poslem mně dodanému, odpovídám co nejsdvořilejí,žeminyníjišnenítaklehcemožnona zítřek
do Hradce se odebrati, jelikeš biskupeký dům vůbec (za
příčinou stavebních oprav) můj pak zvláště v nepořádku
te nalézá, tak že bych sotva lůžko k přenocování příhodné
tam nymínalezli.Protožprosím,abymouochotouza vděk
vzato bylo stím ujišténím,že mí na roskvětu ob
chodní akademie proto tolik záloší že mám zá
sade: Národ sámošný noelzenutlačitinárod však
chudý otročí. Bůh šehnej obchodní akademii města
našeho | veškerému obchodniotvučeskému!

V Chrasti, v sobotu odpůjdno.18. sáří 1807.
Edvard Jan Nep. Brynych,

bískup královéhradecký.

Pana města dra Ujricha došel dále tento
přípls: „Jíří kníže = Lobkovícz, nejvyššímaršálek
semský královatví vzdává nejlepší dík sa laskavé
pozvání k slovnostnímu zahájení nové badovy vyšší ob
chodní školy, kterému ústavu přejí výtečného sdaru; jest
však nacen žádati, by byl povalován za omlavena.“

Přísodící zemského výbora J. O. hrabě Vojtěch
Scho born saslal slav. kuratoriu obchodní akademie
tento telegram: „Dělají sa laskavé pozvání. K slavnému
zabájení nemohu se bohušel dostaviti. Přejiústavu v 20
vém krásném demě upřímnězdař Báh <

Říšský a zemaký poslanec dr. Mettal poslal ct.
obo:u a karátoria obchodní akademie ze Zděchovic tento
telegram. „8 díkemza čestné pozvání blahopřejeupřímně
úspěchu vlasteneckého úsil:. Kéž ústav nový vychováčíleu
intelligenci pro opamovánípoctivého obchodu,nejmec
nějšího to pokladu ku avšeobecnění blahobytu, šíření se
vymoženosti osvěty a práv i umění národa zašeho.“

Dr. Podlipný, starosta král. hlavníhoměstaPrahy
telegrafoval: „Kéž ústav Vášvychová sdárné a podnikavé
a národně uvědomělé obchodaiotvo. Zámežností a osvůtou
k svobodě a samostatnosti. Na sdari“

Z Prahy došly dále tyto telegramy a přípisy: Bl.
vyšší obchodní škola v Králové Hradci. „K slavnosti dnešní
sasýláme přátelské přánívřehosdara. Za českoslova n
skou akademii obchodní EmannelTonner— Ze
sekretariátu pražské obchodnía živnostenské
komory v Praze: dal.kuratorium! Přejí ústava zdaru
00 uejvětšího a ujišťají, že povědy budu milerád ochoten
dle skrovnýchsil svýchsnabyslavnéhokuratoriepodpo
rovati. V dokonalé úctě oddanýdr. Fořt. —Dr. Škarda
edělil jménem výkonného výbora národní strany svoboda
myslné,žepožádaliposlancep. VáclavaFormánka,aby:
v zastoupení klabu poslanců národní strany svobodomyslné
tlavnosti této ne súčastníl. Slavnému zahájení Školního
reku v nové budové odchodní akademie přeji sdaru nej
lepšího..

Z Chradimi došelkuratoria testo telegram: Sbor
rský obchodní akademie chrudimeskévyslovuje Vám

blahopřání k velkému úspěchu, jehož Jote dosáhli zříso
mím nové badovy pro ústav Váš. Ctibor, řiditel.

Z Brna došel al. karatoriu tento telegram: Necht
reakvétá bratrský ústav Váš v novém stánku k prospěcha
národa, k povznešení s osvětě českého obchodnictval
Kuratorium, spolek a sbor učitelské ochodní
akademie v Brač. Vřelý telegram poslal též řiditel
téhož ústava p. Fišera, dále profesnorDolejš, a řiditel
německévyšší obchodaíškoly v Brně p. Bohm.
dr. Kaulich a proť sborněmecké obch. akademie
v Praze poslal gratalačaípřípis;jménemměsta Roch- 
mova a měst rady starostův náměstekdr. Flondo:xa;



jménemodborné školy sochařské a kamenické
v Hořilcfob Fiditel p. Vilém Dokupil; dále architekt

Bém u Čes, Třebové; stavitel K. Dodkar se Bobotky,
. Permer z Prahy, a inženýr J. Kaltan. Slavnost,

Ošmělamílijee tichý,ohromnýdomácírás,mělaprůběh
velkolepý!

Droupatrové bedova je velesi účelně,
V přízemí nalesají se prostranná tělocvična, úřadovna
a byt řiňlitele, místnos pro školníka, za badovou pak

jov sahrada.| Oběrým vestibalu zdobí dvěna mi6 desky, i :
"Badova tato poz veza zapazonání Jeho Velčsastvovaztv

raatiška Josefa r. 1896—07 náklademcísaře a krále
eboru pro zřízení a vydršování obchodsí akademie
vHradci Králové a věnnéhoměsta Hradce Králové,
Výbor sboru pro zřísoní a vydráováníobch. akademie
v Hradci K Předesda Komárek, členové
B.E. Tolman, jednatel, Jaroslav ý, Albert Mal
barg, HynekŠedínko, Jan Vóvra, ladník, hrabě
JanHarrach,KarelSchulz,V.Waldek,JUDr.Fran
tišek Ulrich.“ Druhá deska nese nápis: „Karatorium

vyšší obchodníškol vroce stavby: Předsedadr Fr.rich, starosta m členové: Červený Jaroslav,
místopředseda a zástupce městského zastupitelstva,
Josef Komárek, zástupce městské spořitelny, Srdínko
Hynek, zástupce okresního zastupitelstva, Svoboda

. sástupce městského zastupitelstva, Pasourek
osef, řiditel, Pilnáček Josef, zástupce zemského vý

boro, Russ Jaline, sástapce skoru sřízení a vy
dršování obchodní akademie, B. E. Tolman,sástapce
obchodního gremia, Karel , sástupce vys. c. k.
správy vyučování, O. Bém a H.Gesaner, architekti
ve Vídni, projektanti budovy, stavitel architekt Čeněk
KřHičkas Kolíns. Figurálníozdoby zhotovil J. Maixner
ve Vídni. Členovédosore: Tomáš Suhrada,
infenýr, K. Doškař, stavitel.“ — Impozantní dojem

činí echodiště. V prvním posebodí jsou dvě učebny,Ječba, chemický kabinet, la P, sbírky sboží, obo
rovna, knihovna, fyeika a fyaikální kabinet. V dra
hém poschodí jeou 5 učebny, zeměpisný a obchodní
kabinet, účtárna a velká síň či aula, osdobaná obra
seta J. V. císaře a krále a bohatou ornamentikou.a

Pozdravné dopisy a telegramy
došlé katolického sjemda královéhradeckého:

E Jimramova: Katolíci nedej .

bent Ponachl me dn Rošně: Dílo dokonalé působiés pomocí Boší
-blahodárněv budoncnosti. Para Pe velka, předseda
katolicko politické jednoty v Lišni.

Ze Záhřebu: Skvělého u sjesdau,neohro

ených bojovníkůsa pravduadu ps katolickodělnický spolek Mothodějv Krumpachun
a na Moravě.

Z Mor. Krumlova: Zdar veškeré Vaší práci

volá U Josefská jednota v Rouchovanech.Nového Jičína: Památa sdra

ených mužů katolickýchsdar věštíma.Běrusení sn
a ae I Novojičínské odrašení křesťansko-eociálníchspo

Z Ohralkovie ev. Kopečkem u Olomouce:
Účastníkům katolického sjesdu sláva! P. Ferdinaad
Harna farář,JindřichValouch kaplan.

Z Lubna vo : Bůh žehnej prácím sjend
aby ovocepřineslycíckví,říší,českémunárodu .české
vlasti. Kanovníkdoktor Krištůfok.

kolickámusřenčaadařBůha pěíte la slávaíu u a přítoma alá

Vikář Ohradimsk . přísneým pás vZ Místkuna vě: Žehnej Bůh Voší přáci

ve prospách církve, národa a vlasti! Pláček správce
„„ Be Slavkova: Všemohoucí síliš Vás k obrani

nejdrašších pokladů ahromášděné! Kéž zazáří novým
(empraporkříševstýčenýpředtisíceletymehradě

Libici, pod nímě by se shova seřadili voškeří
korany Svatováclavské.Za Cyrilskou Jednotu
ve Slavkověna MoravěŠerý Josefsbormistr,Petr
Kosík jednatel.

Z Prahy: Mašové žehnejVámMatka
Páně a svatí patronové čeští vsíle a houševnatosti,
v boji za svatou víru a vlast! Členové konferen
ce sv. Františka Regisa spolusv. Vincence.

blní zolémoŽahsej Bůh oravsdlivěma© potietevoláme: ivému a vému

me; SvatoráclavakéJednota postou : Posdrav sjesda katolíků!

Běh! Jeden sevšechny: ZdaZ Prahy: ZdařBůhsjesdadiecesnímuvHradci
Králové| Tiskovéma družstvu sv. Jana Nep. za jeho
svolánísláva! Cycillské- Mothodějské tiskárnaa pakladatolství v

Z Jičína : Shromášdání ve schůzi dlíme v duchu
s Vámi. Společným našim požadavkém v povznesení
hmotného a duševního blaha křesťanského lidu: Zdař
Běh!Katolický apolek dělnický.

ZPrahy: Bratři!Za oratouavíraa vlasů
vesele vpřed: Bůh, MatkaPáně bude s Vámi! Kon
feronce sv. Petra spolku sv. Vincence.

Z Horních Beřkovie: Seřaděni pod praporem
kříše mudněv před! Poctivým mašimanahám: Zdař
Bůh: Sv. Josefská Jednota v Černoušku.

Z Říčan: Nemohouce tělem, sspoň duchem
jeme přítomní « Vámia přejame zjesdu katolickému

né: ZdařBůh! Za jednotu katolickou v
Jáslovicích Václav Korynta, p

Z Polné: Pod praporem svatéhokříše shro
mášděným katolíkům srd „„N mlC TNT

va heron českýchku prospěcha církve, vlasti a národa.
stus vincit, re im Christus ab omni

malo plebem suam defendat. Sedlák, lékárník.
Z Chradimi: Koaference nojsvětějšího

Selvatorav Chradimi přejesdaru aboja
šehnání všem, kteříž se aúčastnili valného sjezduka
tolíků, a vítězství svaté věci naší, jejíž praporům
„věrnízůstaneme podvůdoovatvímsanctissimi Salvatorie.

EKouřími:Jeden zásadya cílnás6
Vámipojí a proto žehnejBůh práci! Katolické
ženy a dívky z Malotic.

Z Prahy: Bůhnechťšehnána přímluvuPaany
Marie všem účastníkům katolického ajendu. Marian
ské kongregace v Prase.

z Přerova: Statečněpro Bohaa vlastí Jednota Sv. Josefská v Přerově
Z Mladé Boleslavi: Slavnému výkonnémuvý

boru diecósního sjezdu českých kato v Hradci
Králové. Jednání Vašemu Bůh sdara veškerého!
Jindřich O. Vlček, odp. redaktor „Jimerana“.

Politický přehled.
K situací ve Vidal. Na pravicipanuje

chaos. Ostré vystoupení proti liberálům, nacionálům
s socialistům neechváleno. Byl pro ně jen Stránský
a Ebenhoch. V polském klabu jedna čásť chce svrh
nout Badena, drubé čásť pro mírnou politika v řa
dách pravice, třetí by ráda přibralado většiny libe
rální velkostatkáře. V řadách lické německé strany

vypakiy neshody k vůli otázce předsednické a k vůlivání se vůči vládě. Badeni by také rád sískal
Italy, číraš jsou rosmrsení Jihoslované. Oposiční Němci
ukazují dosud velkou karáš.

Císařská návštěva v Badapečtí.
Císař František Josef přijel v neděli o 5. hodině ranní
do Budapešti. Zároveň přibyli tam arciknížata
František Ferdinand, Otto, Josef a Josef August, ar
civévodkyně Marie Josefa, Klotilda a Augusta. Dále
ministr zahraničních zálešitostí hr. Goluchowski,státní
eckrotář Bůllow, vrchní hofmistr hr. Eule:burg, ná
čalník civilní kanceláře Lucanus, gen. adjutanti von
Plessen a Hahnke, dále s čestné drufiny císaře Vilé
ma gen jísdy hr. Uexkůli Gylleband, plukovník Pfeiffer,
křídelní pobočník kníže Schůnbarg, velevyslanec hr.
Eulenburg, princ Lichnovski a hr. Hůlsen-Haeseler.

Do Budapešti přel císař Vilém v pondělí o 10. hod.Na nádraší uvítán byl císařem, arcivévody atd. Celé
město je velice vysdobeno a ve všech ulicích davy
lidstva provolávaly hřímavě „Eljen“. Madaří jásají,
že hlavní jejich město navštívila konečnějedna koru
nované hlava.

V Jtalském ministerstvu provedenyně
které směny. Na uprásdněné ministerstvo spravedi
nosti dosazendosavadníministr vyačování Giantur
co s ten nahrašen hr. Condronchim, jené neměl
dosud žádného odboru. Toto posledníjmenování ne
uspokojilo a bude proň Radinimu spolknoutí mnohou
trpkou pilalka. Italské úřady oslavily opět slavně

s7ti letého zabrání města Říma | Obyvatelstvo

6, trpící teď nousí, vspomíná však dosudponství papežského, kdy ve věčném městě hmotně lépe
se mu vedlo.

MeziŠpanělskéma Spojouymistáty
severoamerickými to již — začíné. Vyslanec
severoamerický totiš ve tříhodinné rozmluvě špan. mi
nistru zahr. sálešitosti, vévodovi Tetuánskému roslo

žil, čoSpojené státy nemohou jen tak klidně pohlíŠeti na řáděníWeylerovo na Rubě a še učiní pří
padné ové kroky, nebude-li do konce měslos října
válka na Kubě akončena.

Ban Khnen Heoderváry odstoupí?
Z hlavního města chorvatského te scela určitě ohla
Šuje, še ban Khuen Hedeorvary jiš 00 nejdřívepro

chatrné pi udraví své odstoupí. Chtělprý tak učimiti hned na jaře, ale podařilo prý se tenkráte po
hnoutí jej k tomu, aby vytrval ů dotud, pokud
by se nenalesl vbodný nástupce. Ten
sen ve hr. Erdodym — horlivémto

plan

Drobné zprávy.
Na udejším bohoslovreckém ústavu

sapočíná nový studijní rok dne 3. října t. r. slavnými
olažbeei Božími s předcházejícím vzýváním Ducba
Svatého za dar osvícení, což te vůbec na vědomí dává
s podotknatím, aby všickní seminaristé den přej tím
t j. 2. října na večer sem zavítali.

Dámský kurs při průmyslovémmu
el Králevé počíná 6. října t. r.

v místnostech musejních v budorě c. k. odbor. školy
umělecké zámečnictví. Bade opět řízen p. prof.

(mou z Jaroměře, odborníkem a znalcem na slovo
vzatým. Přihlášky přijímá ze vzácné ochoty paní M
Klu mporová, choť lékaře, dne 2. října (v sobotu/
od 2 do 4 hodin odp. v kreelírně musejní; měsíční
poplatek zl. 260 třeba zapraviti předem. Mimo to
lse se přiblašovati i v prvních bodínách kursu.

Zápis účastaíků karsů přizdejším
průmyslovém musem konáse v neděli,dne
26. sáří I. x. v badově c. k. odborné školy zámeč.
olcké v elni č. 19. Kurey zřízeny jeou v týchš ros
měrech a hodiny ustanoveny tytéž, jako loni. | Blíšší
odělení lze shlédnouti na desce vývěsné na budově
c. k. odborné školy. Návštěva jest bezplatná. — Upo
sorňejeme důtklivě pány živnostníky na krásnou pří
ležitost v odborech svých se zdokonaliti; jen tím mo
hou řemeslaprospěti, budou-liskutkem a doved
ností cisí soutěž sdolati, nikoli stálým si stěžováním
a Medásím: pomoci — odjinad.

Zápis žáků mna© k. vyšší reálce
v Hradci Králové re školoímroce 189798:
Do L třídy zapsáno žáků 86 (loni 87), do II. třídy
80 (75), do III. tř. 64 (76), do IV. ď. 64 (T7),
do V. 52 (49), do VI 32 (32), do VII. 30 (31);
celkem 408 (426); ve třídách I—IV. zřízeny jeou
pobočky.

Zápis ne středních školách. Nakrá
lovébradeckém gymnasiu sapsáno bylo 309 žáků (loni
vice), na litomyšlském 268 (280), na jičínském 264

(270), ne čáslavském 146(161), na realos v Parda
bicích 398, v Kutné Hoře 431, do I. třídy realných
kol v Nácbodě se přiblásilo D1 žáků, Na zdejším
ústavě pro vsděléní učitelů jest zapsáno 1602 žáků
(v I. ročníka 46, v II. 32, v III. 37, a ve IV. 47.)

Úmrtí. Ve středu sesnala v Pánu paní Lud
mila Pospíšilová ve stáři71 let. Zesaulá paní
byla vzorem české ženy, sloušící rodině, obcí i vlasti.
Lidamtloost, obětavost a sabožnostbyly ozdobou Lad
mily Posplšilové, která města Hradci dala výtečného
8 nezapomenntelného náměstka, Jana Pospíšila. „Stará
paní“ vedla po dlouhá léta knihtivkařský závod, ješ
po 80 let byl v rukou rodiny Pospišílovy, s zaujímal
v dějinách probnzení národního vynikající mfato,
S Ladmilou Poupíšilorou odchází část bistorie brade
cké a nečetný počet starousedlých rodin patrici jských
v městě našem zmenšil se opět o váženého člena.
Cítíme vřelou soastrast s tragickým osudem rodiny
Pospíšilovy, a přejeme Ladmile Pospíšilové po těžkých
skouškách šivotních lehké odpočinotí. Badiž jí dobrá
pamět! —

Úmrtí. V pondělí zemřel v Prase slavný hu
dební skladatel Karel Bendl. Slofil operu Lejla,
Břetíslav a Jítka, Starý ženich, Indická princezna,
Čarovný květ, Černohorci, Gina a Karel Skreta, bal
ladu Šranda Dadák, instrumentální skladby Tarantellu,
Jihoslovanskou rhbapsodii a Slavnovstní pochod a celou
řadu jiných. Kromě toho složil Bendl nepřehledné
množství sborů a mooho žertovných, bemoristických
a klavirních skladeb a konečně así 30 meziaktních
skladeb pro menší orkestr. Málo jest komponistů,
kteří tak důkladně pochopili ráz národní hudby, jako
ušlechtitý a jeronočitný Karel Bendl. Nesmírných rá
slab' o zvelebení českého spěra získal si Bendl jako
dlouholetý sbormistr hlabolu. V životě zakavil Bendl
mnobo trudných chvil duševních a upadl konečné v
těžkou chorobu. Čest budiž jeho památce! —- Kornel
Ujeski, přítel Julia Slováckého, slavný básník polský,
zemřel v sobotu na svém statku Pavlově, který mu
byl zakoupil vděčný národ. — Dne 19. září zemřel
v Hradci Králové majitel domu a závodu troblářského
p. Jan Knyp! v 69. roce, Pochován byl v úterý
za četného účastenství měšťanstva na hřbitov Kaklen
ský. Byl to živnostník přičinlivý, který svépomocí se
domobl slašného jmění a dobře zaopatřil 4 své dcery.

Měst.Klicperovo divadlo v Hradci
Králové. V neděli, dne 26. září 1897 pořádá
Jednota div. ochotníků v Hradci Králové ve prospěch
spolku na podpora chudých stadajících středních škol
v Hradci Králové divadelní představení: „Ona něco
v1.“ Fraška o čtyrech jednáních. Dle R. Kneisla volně
spracoval Jan Kůbol. Režiser: Th. Peřina. Začátek
v 7 hodin. Konec o při 10. hod. Ceny míst: Lože
si. 2-50. Křeslo 60 kr. Sedadlo na tribuně 50 kr.
Sedadlo I. třídy 40 kr. Sedadlo II. třídy 30 kr. Se
dadlo na galerii 20 kr Parket 25 kr. Přízemí15 kr.
Stadentský a garnisonní lístek do parketu 20 kr., do
přízemí 10 kr. Galerie 10 kr. Předprodej lístků ob
sterá ze vzácné ochoty knibkupectví p. B.E. Tolmana.

Výroční tria minulé soboty v pondělí odbyl
se bes svlástní příhody. Ani nesbytpými zloději „kapsič
káh“ tentokráte nebyl navštiven. V pondělí všek byl
strážní« Valášek jedním vojínem upozorněn na vozík ku
dličkáře Mruvštáka, kde při prohlídce nalezen balík ob
sehující 15 vojenských košil, které byly ihned zabaveny.
Mranšták při výslechu udsl, že košile koupil od hoky
náře Beránka za 6 sl. Jak ke košilím přišel ujistí se
soudním šetřením, jež bylo zavedeno.

„Hlasy se Slema“ neustávajírýpatí do ka
tolíků a katolického sjezdu královébradeckého. Pak-li
převelikou většinu těchto bezdůvodných útoků igno
rujeme, nesmí býti „Hlasům ze Siona“ pobídkou k ještě
větší troufalosti a nestoudnosti. Nás útoky takové
naprosto nerozčilají a proto odpovídáme „Hlasům ze
Siona“, které loyálnost katolíků besdůvodně podezří
vají scela chladně poukázáním na loyalnost če
ských evangelíků. Vyletí-lípři tom pan pastor
Šádek z vlastní kůže a poletí-li za Andréem na se
verní točnu, aby se tam trochu ochladil, může mu to
býti jen na prospěch. PanŠádek, hlasatel „evangelia“
z Ranné i z Pardabic dělá náramně rozbněvaného a
hází vůči „Obnově“ alovy „štváčský plátek,“ „podlý
pičemný lbář“ pro naši vzpomínku na neloyálné se
chování evangelíků k Prušákům r. 1860. — V tom
obledu poukazujeme pana pastora na dějepisný pra
men v oniversitní knihovně pražské, německou „Po
litik“ tehdáš vydaný. Až we osamělí vynadati pisateli
zprávy té, jak ve vůkolí Králové Hradce vítali ersn
gelíci Prušáky, pak bychom teprv přišli na řadu my.
Prosatím prosíme, aby p. pastor když už se chaosu
myšlenek svých v „Hl. ze 8.“ uložených zbaviti ne
může, a+poň v těch něžných titulatúrách svrchu uve
dených pořádek zachovával. Z téže příčiny mu poví
dáme, že ani on v tom nadávání pro ten rek 15466
není prvním. Podobně psal před málo lety jeho pan
kollega z Čáslavi, s kterým není vždy pan Šádekve
srdečném srozamění. I ten býbal „nebem a zemí“ pro
tu neloyalitu r. 1866 a psal aš k církevní radě do
Vídně, aby evangelíky obmyls. Ale kde nic, tu nie.
Naopak — smí-li se věřiti člověku, který přišel do
redakce „Čecha“ za evangelického učitele ae vydávaje
— eírkevní rada vídeňská dopsals prý pu. Kozá
kovi, aby byl tiše. Soad bade p. Šádek — bodno
stář ev. ref. církve české — šťastnější — ať to zkusí
on. Dříve však, než to učiní, ať si zajde do nedala
kého od Ranné Hlínska, tam asi p. Karel Adámek,
straunický, evangelíkům a liberálům nadržující, spiso
vatel, půjčí svou knihu: Doda poroby a vskříšení /
Té knfžkv ať si otevře strauu 72. a tamse dočte,
jak evangelícikraje chrudimského roku 1775 pro



silů Bedřicha, krále pruského, aby jako silný Ge
deon brannou rukou na nepřátele boší a pravéh)
nábošensivíudeřil,raby i Čechysvému nejvyššímu
Šeslu podrobil. — Prozatím má papírový Gedeonek
v službách pardsbíckého pana purkmistra se nalozajicí
p- Šádek dosti. Nám naše přesvědčení — o neloyál
-nosti českých ovangelíků historicky dokázané — jeho
Afechtorání“ se slovy šťváčský plátek, podlý Ihdř,
jesovitství, darebáctví atd. atd. ani dost málo ne
sviklá. Pravdou dějepisnos zůstane, ša evangelíkům
českým záleželo všdy ejprve na jejich sekté a na
smičení katolíkův, af vlast třeba krvácí! Tak to
dělali, když avolili Bedricha Falcského — Němce
česky neumějícího — za krále, tek to dělali, když
se Švédy do Čech chodili. Tak to dělali za Bedřicha
pruskébo, tak to dělali roku 1866. A jestli nynt pan
Šádek smýšlí lépe, má zajisté proč. Tak katolíkům

nadávati, jak on to dělé, nesměl by ani v Prusku.
Tam soudy tupitele církve katolické, třebas to byli
1 pastoři, odsuzují do žaláře.

Admirálové jebilamtí. V pondělíslavili
aémirálové rak. válečného loďstva baron Sterneck
a bar. Eberen, kteří robu 18664 Tegetthofem na
hlavu porazili mnohem četnější italské vojsko, jebileum
své GOleté sleažby. Onen vyzoamenán relmi licbotivým
vlastnoručním listem císařským a velkokřížem řádu
ovatoštěpánského, tento řádem železné koruny I. třídy.

Na obranu jasyka českého veSlez
sku. Horlivých, obětavých pracovníků, upřímných
Mdumilů vykazuje malý jen počet národní naše ojva
slezská. Tím více tudíž muší oám míti úcty k boba
týre, ovládanému pravou lidumilností, šlechetností
srdce a bystrostí ducha, i nadšením planoucíbo a do
úeoru pracajícího ve prospěch našeho slezského lidu
a svatých jeho práv. Pravým bohatýrem takým byl
náš dp. Karel Žídek, farář na. Borové, vyrvavý
nám náhle smrtí v kypícím mužném věku. Paměťkněse
tak zbožného, vlastence neohroženého, pracovníka zdat
nébo, nesmí ubasnonti, nemáme-li sebe přímo znenctiti.
Proto hbodlojí vlastenci ulezští trvalou čestnou památku
sachovati zvěčnělému miláčku lida slezského P. Karlu
Žídkoví zřízením nadace, která by směru daocba
oslavence odpovídala, i sbírají se k tomu příspěvky
v „Novinách Těšínských“.

Na povodní postižené zaslalnaší admi
pistraci dp. Jan Albert Vaněk, farář v Došejově
10 zl. jako výsledek kostelní sbírky k témuž účeli.
Obnos byl na příslašné místo odevzdán.

Sjezdy a sjezdy. V čas kralohradeckého
sjesdu v době podvečerní, kdyš s Hradce vyjíšdí
kolikero vlaků, bylo na nádraší hradeckém v při
pravených k odjezdu vlacích velmi živo ! Z každého
vosu sazníval spěv vlasteneckých písní vemdo imy.
„Prosím vás,“ ptal se tu nesnámý pán, „pročten
spěv a tak nadšený zpěv, akdo to tak epívá?“—
„Inu, je tady ten katolický sjesd — to účastníci
jeho tak odjíšdějí!“ „Účastníci katolického sjesdu
a samé „ide domovmůj“, „Hej Slovane“, a „Na
prej“ — kdo by to řekl?“ a neznámý pán seo za
myslil. — © Ano vzpourínáme na nadšení dnů sjezdu
katolíků, a vzpomínámo s radostí na ty bodré jeho
účastníky, kteří nadšení pravé, vlastenecké projevovalí
tak živě při přednáškách a líbilo se nám, še si je
odnášeli i ven a jim vykrášlili i svůj k domovu ná
vrat. — Ale vzpomínáme také výsledků ještě jednoho
ajezdu či lépe a správněji řečeno výsledků jednoho
táboru lida| Povídalose, že ten tábor lidu v Liticích
současně se začatkem katolického sjezdu (v neděli,
kdy bylo svěcení Adalbertins) pořádaný, musel se
v ten den pořádati, „aby se čelilo proti hnutí kleri
kálů sjezdem hradeckým vytolanému !“ A zatím
měli pánové co dělati se sociálními demokraty a po
krokáři. Rychnovskému koncipiento dru Štember
kovi, který druhdy také vlastenecky borovácal, mu
silo se řečnění vším úsilím zabránit. A potom? Soci
ální demokraté a pokrokáři z Vamberka (tak podává
to „Posel z Podhoří“) „dyli obvinění, še vracející
se rychnovské účastníky táboru litického mesi Né
meckou Rybnou a Vamberkem přepadli a na ně
kamením a dšbánky házeli tak, še vozka jedním
kamenem byl do týla udeřen a sraněm.“ Obžaloba
aspoň zněla na přestupek dle $ 431. tr. z. a obža
lováni byli: Ant. Matějke, tkadlec z Vamberka, Frant.
Fišer, nádenník z Nekoře, Filip Kubias, krejčí, Jos.
Holoubek, tkadlec, J. Srp, Anna Matějková a Anna
Janebová, vesměs z Vamberka. Svědci závažní jako
pan Cbarfreitag, předseda vlasteneckýchspolků,
p. J. Raček, účetní zálošny, paní AntonieGross
muthbova, choť obchodníka, pau J. Říba, majitel
domu, p. J. Stránský, koncipista, vesměs z Rych
nova líčí, jak soc. demokraté a stompenci koncipisty
Štemberky, křičeli: „Ah, viste je, to jsou také oni!
Hanba jim, styďte se, máme klacky, mašme je/
Celou tu mladočeskoupakáž patří postřílet! —
A rolník pan J. Blažek z Rovně vypovídal, že ta
pěkná společnost křičela: „Rolniky patří všechny
postřílet !“ Týš svědekpři přelíčení tvrail, že „radějš
on $ jeho soudrusi krok zrychlili, aby se všem ne
milým stykům vyhnuli, ponévadě skutečně chováním
se těch lidí byli ve strach uvedemi“ a p. Pan
Pelda, kontorista z Vamberka. pravil: že slyšel:
„Hoďte ho do příkopu, ať to je, kdoje! Tempatří
také k té bandě !“* Toť faktum, uvedené přesné dle
výpovědí svědků při soudě. Nic nevadí, jestli svědci
pro šero nemobli přesně útočníky poznati, a že tedy
obžalovaní pro tentokráte vyvázli. Faktum toto a 000
se vypravovalo ještě více o výjevech daleko smutněj
ších nelze nijak vymlaviti anebo zakřídovati. — —
Nadepsal jsem tuto stať „Sjesdy a sjesdy“. Teď se
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8 "€jiPspsičsíPEsky TiB sl. a sbírkou 88 sl. 92 kr.
Pohřeb pama profesora

Krepkykonalser pátekzapřebojnéhoúčasten
ství obecenstva. Korporativně účastnil se pohřbu jme
novitě ústav škol reálných s řiditelem, veškerými pp.
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ústavu, obchodní a sámečnícké odborné škole, učitelé
měšťanskýcha obecných škol, starosta města s měst
skými radními a členy obec. zastupitelstva, zástupcí
všech úřajů, četných spolků a krubů měšťanských.
Žáci reálných škol nesli četné darované věnce. Pozů
statky zvěčnělého převezeny na Perec, kdež se pohřbu
zúčastnili též čtyři páni professoři z Králové Hradce.
Obřady církevní na Poraci vykonal osobní přítel svěč
nělého pana prof. Krupky, vdp. kanovník Dr. Opp.

Obuvalcký kure v Chrudimi. C.k.
technologické museum ve Vídni ze spolku s prům.
museum pro východní Čechy v Chrudimi vypraví ve
dnech od 11. října do 6. listopadu t. r. v místnostech
simrí hospodářské školy v Chrudimi čtyrnedělní kure
obavnický. Předmětu blavnímu vyučovati bade kočovný
učitel p. Jan Lašťovka, pro ostatní pomocné předměty
sískání: ředitel ©. k. odbor. školy p. Karel Svoboda,
c. k. odb. učitel p. Arnošt Raymann, c k. odb. učitel
p. Karel Kunbart, prof. pan J. Václaviček a primář
nemocnice p. MUDr. Robert Musil, vesměs s Chrudimi.
Potřebné reguisity opatří prům. museum, které k téže
příležitosti vydá novou svou publikaci: „O strojích
obuvnických, hlavně šicích,“ z pera známého strojního
odborníka p. inž. Jindřicha Součka, c. k. odb. učitele
v Cbradimi, kterýšto spis, první svého drubu v české
odborné literatuře, přijde vhod nejen účastaíkům kursu,
ale i širším vratvám českého obuvnictva. Přihlášky
účastníků, jak mistrů, tak i pomocníků, jíchž počet
určenna 24 až 30 osob,přijímajíse do 1. říjnat, r.
v kanceláři musejní, kdež i potřebných informací na
byti Ise.

Ilinstrované dějiny světové. Českému
lidu vypravuje prof. dr. Jar. Kosina. Politicky pohnu
tá doba dnešní, kdy národ náš má účasť na všech
udélostech, hýbajících světem vzdělaným, šádá od ka
ždého jednotlivce, aby důkladně znal dějiny minulosti
všech vzdělaných národů světa, neboť jen na mobut
ných základech minulosti vzbadována jest velkolepá
kultara doby přítomné, Literatara česká dosud po
strádala díla, kteréž by seznamoralo nejširší veřejnost
naši s všeobecnými dějinami lidstva. Dosud nebylo
tu než dějepisných učebnic, suchoparem a nadou
svou odstrašujích, anebo děl zcela odborných, lidu
slohem svým nepřístapných. Citelné této potřebě od
pomoženo jest spisem chvalně známého spisovatele
prof. dra. Jar. Kosiny, kterýž pod násvem „Illustro
vané dějiny vvětové“ právě sapočal nákladem Jos. B.
Vilímka v Prase vycházeti, a kteréhož1. sešit boha
tě illustrovaný a akvostně vypravený máme « rukou.
Na 82 stranách (velká 8*) vybraného textu, pojedná
vajícího o dějinách starého Egypta a částečně i Ba
bylonu a Assyrie, umístěno jest neméně neš 37 krás
ných vyobrazení a faksimilů ve velezdařilé reprodukci.
Z nich zejména uvádíme „Pyramidy Gisehské“, „Trium
fální průvod královský“, „Sloupovou síň chrámů v
Karnaka“, dále zřiceninu sámku „El Kas'r“ atd. Ne
méně zajímavé jsou faksimily hieroglyfů, písma hie
ratického a demotického, zobrazení skalních hrobů,
mumif, božstev egyptských a různých átek vysoké
kulturní vyspělosti onoho pamětihodného národa. Jak
z prospektu se dovídáme, obsahovati bude celé dílo
na 1000 obrazů vesměs uměleckých, portrétů zname
nitých osobností dle současných snímků, reprodukcí
zajímavých rakopisných památeka jiných dokumentů,

historických věrných sobrasení památných událostídějiných, stavebních památek, obrasů místopienýcha
starošitnických, mep, plánů atd. luetrované y
světovéskutečně budou jedinou českou knihou podob
ného druhu. Celé dílo rozvrženo jest přesně 40 seš.
po 25 kr., takže celá obsašná kniha tato bude státi
pouze 10 zi ©Doporučajeme publikaci to 00 nejlépe
svému čtenářstvu, přejíce jí co největšího rozšíření.

Dar. Biskupská knibtiskárna ctíc památku své
domací paní zesnulé paní Ludmily Pospíšilové,

konferenci ev. Vincence v Hradci Králové, za něž
předsednictvo konference vzdává srdečný dík. Matěj
Musil, kanovník děkan, předseda.

Velkou výtržšnost způsobilpředešlýtýden
zdejší příslušník Fr. Krejsa na Malém náměstí. Týž do
stal vkterémsihostincipro svouneurvalostodvojáků
výpraskasatopakepílalCestoucelémusvěta.Btráš
níkovi slíbil, še ho zabije. Výtežník byl udán soudu.

IKrádeš. Dos 19. vnoci vloupalí se do komory
J. Jarkovského v Lipině neznámí zloději, kteří ukradli
++ 60 sl. peřin a zásobu jídla. Podestení padá na raay
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odpověď, že ve vlaku nio nenalezeno, Že to- někdo asi
lacino koupil. To byla velmi mrautá věc; téhil se však,
še aspoňněcomá, Ito muvšakpáni nanádražívzali;
musí prý to poalát za vojákem, když mu to patří. To

rána péna soudeda!„Šátky pryč, buchtypryš|“
a s resignací se vracel k šenušoe. Co toasijehopaní,kdyžcojí vrátilbesšátků,

bez koření,besbařtů abez bachet? To náš spravodaj

Truchlivé zakoučoní posvícení ve
Evikově. V pondělína úterek dne14. září o půl 3.
hodině s půlnocí slavili při hadbě a tanci obyvatelé
a bosté Zvíkovští v hostinci u Kulbánků voselé po
svícení, jen že toto velmi tragicky skončilo; neb ku
bytu a tančírně přilehající stáje senem naplněné sa —
a nád hospodou stály v tu dobu pojednou v plameni.
I přioválal jezdec koňmo tam odtud v nejprudším
kvapu a letu se správou do Bobárny k sboru basič
skámu.Ihned nsto zazníklidnou nocí jen slabé trubky

| signál na poplach, a v pěti minutách rachotí povoz
a obání se stříkačkou v průvoda čilých hasičů Bohá
renských v čele s jejich velitelem p. Fr. U. a obec.
starostou p. Sk. a jinými občany, aby přispěli nešťast
ným ku pomoci. — Přicválavše v několika minutách
k ohni, pracovali hasiči i obecenstvo ze všech sil,
aby požár uhasili. Usilovné práci se to podařilo, oheň
byl lokalisován, vítr táhl na štěstí do pole — v opáč
ném směru bylo by snad lehlo půl zcela dřevěnéosady
popelem. Stavení bylo pojištěno, mělo se na jaře za
počíti se stavbou novoa, Stodola zděná a taškami
krytá zůstala baz pohromy. Příčinoa neštěstí jest slo=
myslnost lidská, Nejbrosnější při tom a nejbolestnější
jest ztráta zmařeného života lidského. Dva dráteníci
polem vesele spolu prospěvajíce, ubírali se pod večer
toho dne ze Starých Nechanic do Zrikova, nepochybně
též na posvícení, a ubytovali se v tomtéž hostinci;
ulebli si v dobré náladě, bex vůle a vědomí hostinské,
Da stáj do sena. Usnali a spali tvrdé; Fr. Tabáček
s Liskovic v čas procitl, a vida za sebou stáj celoa
v ohni, skočil, bodí na rychlo soudruha,tahá jej, lom
cuje ním ——ale marné. — Musil kamaráda vérného
opastiti, a sám v útěku spáeu hledati. Omámen lek
nutím, noví kudy ven, volá, křičí co hrdlo stačí, až
to útrpná a bedlivá jedna sousedka S. zpozoruje, pří
staví k lomenici řebřík a drátař šťastně před broznoa
smrtí její pomocí zachráněn. Kašpar Zabumanský z Vy
soké uhořel. Při basent byla pak mrtvola jeho bákem
ven vytašena shlavou odtršenoa, poskytajíc divákům po-.

| bled děsný! Ve vůkolí byl snám podjmenem „Husar“,



k
notář Antonía Bohmidi e-rěku 76jel. Pochováa l

odpoledneza četného účastenství zdejšího Jida
známých z nejširšího okolí.

p. Ant. Mikán, koop. v Hradišti, za kapl. do Opa
p, St. Michálek, koop. Opatovský, za koop,

do Mládkova, p. J. Vašíček, . Mládkovský, za
koop. do Kunstate, p. Véci. Heger,koop. Kun
statský, za koop. do Damníkova, p. Frant. Stej

skal, kapl. Damaíkovský, za koop. do nov p.Fr. Okroublický, za koop. do Vrsce, p. Fr, Hof
msn, koop. Vítkovický, za proz. katesbetu do

„ ViL Kecksteia, koop. v Janově,
sa kapl. do Ď.Újezda, p. Frant. Prudič, neomy
sta za koop, do Hněvčevsi.!

Obcení kuchyně v Híradel Králové
sahéjíčinnosísvounasv.Václava38.sářío 11.

hod. o č. 63 v Duční ulscí.
Jtě 1 v údolích svítá! Zaamenitýjeden

náš muž přij příležitosti výrok: Na horách
už ovítál chtěl projeviti, še prozíravější mužové
dnešní naší intelligence, videmce neko
mravní,v níš tonenárodnáš, obracejí (ovšemdosud
nesměle, ale př.ce)srakyové k Bohu akatolickému

p? cích od čnému náboženství. Asi předměsícemyl jsemna schůzilidové—tedyv údolí,—a viděl
jesm, še i tam jiš svítá. Jedem muž, starý dělník,

vstaRa po jednoho kněse, pravil:Pánové!
mladých lot byl jsem vojínem auhčestnil jsem 60

dvou bitev. Po dmes cítím, jak mně v těle zaproudila
„stahlá krov, před bitvoa přišli k nám prostým
vojínům naši jníci a sa mimii sázavelící generál
©0 svou dražinou, jícenás ku statečnému a
věrnému boji sa císaře a maše mocaářetví. Mnosí
snásradostíplakali, akdyžpakbrzypo té suřivá
bitvaserozpomtala,krovi životdalizacísařepána
A jeho semi. Podobně připadá mi to, pánové, dnes
v pozdních letech mého stáří, kdy vidím, kterak vsu
Živém boji, jenž se vede vo jménu svobodomyslnosti,
vědy, osvěty a politiky proti katolickému náboženství,
přicházejí mesi más naši kněží, ano i naši biskupové,

E árě v téchto dmech přesvědčiljsem se o sjezdulíků v Hradci Králové, povzsbuzajíce nás k boji
za víra a církev Kristovu, ješ ničím není jiaým než
královstvím Syna Božího. My katolíci jsme od av.
biřmování vojíny tohoto království Božího, a kněší
jsou našími důstojníky a biskupové našimi generály
w boji na ochrana tohoto královstrí | Vsmužme ce
tedy, katoličtí mažoré, vidouce dobrý příklad a aly

šíce nadšená slovaarých neohrožených vůdců, a bojujme statečně těžký boj,který nám vnutila nevěra a
božecká falešná věda. Pod praporem Ježíše Krista

A v boji za Jeho království musíme zvítěziti jako
zvítězili v horších ještě dobách neš nyaější jest naši
katoličtí předkové Podporajme se navsájem a při
wolbách dejme své hlasy jen takovému moži, o němž
víme, že jest bojovníkem se království Boží!“ Bouř
Jivý souhlas všech přítomných mužů doprovásel tato
slova a s mnohých úst.bylo slyšeti výkřiky: Mysvého
kněžstva neopustíme a my s ním vérač bojovati ba
deme. až zrítězíme! Mám říci, kde a kdy se tak
-stalo? Ke konci minulého měsíce nedaleko památného
bojiště u Kolína nad Labem. Již tedy i zde « našich
údolích svítál

Ze Skuhrova. Že i v našem sátiší hor
poruje se vše coš dobré a ušlechtilé a co tedy
pory hodno, toho můžeme podati dokladů několi

ero. Jiš při smíace o tom,še mě býti zřízen v obcích
našich hasičský obor, také jiš vícekráte obcím našim
nařízený a který je podle poměrů a bes ohledů na to,
jak která strana o tom smýšlí, také skutečně potřebný,
jelikož nejde zde o záchranu majetku jednotlivce ale
o záchranu všech, nevít kdo kdy čeho bude potřebo
vati; tedy jiš při zmínce o hasičském sboru pořádala
čtenářská beseda“ zábavu a po té nedávno pořádáno

divadelní představení. Čistý výtěšek s obého něco
přes 20 slatých je hasičům budoucím v disposici,
připraven! Ve prospěchnešťastníků strší vod v Krko
noších stížen řádána byla ebírka chrámová, ješ
vynesla 13 si. 8 kr. obnos, který svému učelu byl

a — pb pak ve oněch 6 besedě“konajíse příprav avě ve pros svatováclavského
daru FUstřodníMatici školské“, ješ nyní více nešli

kdy jindy potřebuje toho, aby kašdý podle
možnosti konal svou povionost k ní, když poměry
v uzavřeném území jsou pro rod'če české tak smutné
2 pro jich děti tím smutnější! „Beseda“ ve Skuhrově
držíc se té sásadv, že „ne nadar.no dává se, co dává
se českým dětem“ adoufá, še bude moci opět jménem
všech dárců odvésti dárek Matici dle naších poměrů
slušný. Loni sasláno 36 zlatých. —

Z Cermilova. V osadě naší, která čítá přes
2.000 obyvatelů usnesli se občané zříditi občanskou
sáložnu. Podílníků se zatím přihlásilo 65. Počettento
sajisté brsy vzroste, heboť čerailovská farnost čítá
na 5.009 obyvatelů. Po dlouhých debatách usneseno
sříditi záložau s ručením obmeseným. Zvolen byl

tímní výbor, jemuš uloženo vypracovati stanovy,
teré se pak předloší valné hromadě k schválení, na

češ po schválení stanov sl. místodršřtelstvím vstoupí
sáložna v činnost, bohdá blahodárnou ve prospěch
celého občanstva. Paa dr. Rudolf, advokát z Králové
Hradce, nabídl záložšněochotně své slošby, které by
jinak vyžadovaly snačného nákladu, a byly by tudíž
občanstra výhodné. Tím ovšem novzchásí záložné žá
dný závasek ohledné právního zastupování, pakli bo
záložna potřebovati bude. Co se týká umístění zá
Jošny, bude asi mojlépe, když zůstane při původní

, Mmyšlénce.

BESÍDKA.
Tak brány říšské rady a parlamentu jsou

otevřeny. Nu, to bude pěkná mela: Vždyť jsem
nedávno četl v »Obnově«, že naši poslanci učinili
skok do tmy. Byl by to pěkný skok, kdyby tak ran
Špindler, vynálezce hesle: »vy máte sekyry, my
máme pěstě« — skočil na brbatého pana Dětsze,
kdyby pan Udršal se dostal do křížku se šmatla
vým Wolfem, kdyby vynálezce koule vystřelené,
pan Grégr, ospadl na největší germánskou hlavu
pana Grossa, kdybý pao řezník Hovorka utkal se
s rytířem Schěnererem, kdyby cukrář Iro dal os
culum pacis našemu panu Adámkovi, to by byla
podívaná, kdyby v té; všeobecné tmě se to ve
prospěch blaha rakouských národů všecko zma
foralo,kdyby...

Ale darmo mluvit. Ooo se to na naší říšské
radě nestane. Všecky ty řeči, že se povede nej
krejnější obstrukce, netřeba bráti moc vážně. Prov
sorní pan president dle stáří, osmdesátiletý ru
munský archimandrit Zurkan, jistě kuřeti neu
blíží, vždyť je trochu nabluchlý. A pan rytíř
Proskowetz? Ten v praxi není takovýmČe
chožroutem. S moravskými Hanáky'se snáší docela
dobře, ba jednou chtěl po nich i mandát a když
jim vyznával lásku, byl hlavní jeho trumf: »Vy
máte červeny gatě a já mám červeny srdce!« Ha
náci si však zvolili stréčka Skopalíka s Červenýma
gatěma, a tak pan Proskowetz má své červené
srdce po dnes Zdali ho teď zadá červeným socia
listům, nevíme, ale mnoho tím neziskají. Liberá
lové, socialisté a anarchisté mají sice všichni chuť
dělat nejostřejší oposici, ale přec jen mají strach,
co z toho bude. Vždyť jest známo, že krejčí zpí
vají nejudatnější písničky.

Ondyno jsem interwievo'al pana Bumber
líčka ohledně politické situace, ale ten se nebojí
ani té trny ani oposice: Rozsekáme to! — pravil
— a vypil ještě jednu. Pan Schonerer dělá to také,

S tím skokem do tmy není to tak zlé, Gótbe
pravil ovšem: »Více světla l«, narážeje tím na za
temačlost lidstva. My však máme v našem parla
mentě světla nazbyt. Ve dne se kouká na zástupce
cislajtánských národů Pámbíček a andělíčkové
s nebes velikénským oknem, n*boť strop parla
mentu jest ze skla a tudíž jediným velikým oknem,
a v noci usmívá se na pány poslance měsíček jak
mazáneček a miliony hvězdiček.

Mimo to osvětluje parlament rakouský 32
lustrů, každý světlosti 400 svící, které vrhají na
otce rak. národů světlost 22 motorových svící. Na ga
leriích se nalézá 22 kandelábrů o třech fárov
kách, každá majíc světlost a5ti svící. Svítí tedy
na 425, vlastně 422 poslanců 14.300 svící, čili
pro jedooho každého 33 svící. Nu, a pak-li jim
ještě ani tato osvěta nestačí, pak ať příjdou k nám
do Hradce. U Koštálů jí mejí nazbyt, ovšem ne
té extra. Pan Schěnerer, Funke a Fux arcit
tu pravou osvětu a ten pravý pokrok také nikdy
nepředstavovali, a povídají si již vrabci na střeše:

Tu německou stranu »pokroku«
poznáš velmi snadno po kroku,
kterým hájí židy, kapitál,
privileje, křivdy a tak dál.
Ostatně, teď se falšuje na světě všecko. I ten

nářek Němců na Čechy. Nejfalešnější ieat už ta
německá oposice a pak radikální řeči některých
poslanců. Těm již napřed povídáme:

Ač se ve snémovně objevíte
jen tak často jako-komety,
v kanceláři přec vždy se dostavíte,
když se vyplácejí diety. —
Kdykoliv se spustíš do mluvení,
zní to jako vodopádu hřmění;
škoda ale škoda,
Že to též jen v od a,
Inu také jinde se mluví břinkaté a vodnaté

řeči. Na př. v Budapešti páni členové toho nej
rytífštějšího národa, z nichž je každý pravým ry
tířem Brunclíkem.

Maďaři jásají, že německý císař navštívil
uherské hlavní mésto a že skoro do nebes vynášel
coosti národa maďarského. Nejvíce se rozkoší chvěje
a redostí vypíná hruď těch moderních Maď:rů,
neboť ti původní a praví, jak známo rychle vvmí
rají. Počet moderních Maďarů bude se množiti
jsko hub po dešti, poněvadž již i císař Vilém na
učil se několik maďarských slov. Brzy nebude
v Uhrách rytířských nic jiného, leč co rytíř, to
Maďar. Tyto dny v csátarském lese se sešla společ
nost maďarských střelců svátečních, onichž jeden
maďarský spisovatel napsal:

Kdyby náš praotec Almoš, kierý je tu někde
mézi vrchy pochován, z brobu vstal a s nimi se
setkal, jistě byv je oslovil: »Ty starý Kunde, fy
Zuarde, Hubo, ty štíblíle (Pozn. Dle pověsti
přivedl Almoš před tisíci lety Maďary v teato
kraj. Kund, Zuard, Hůbe, Leventa byli čtyři z
ostatních maďarských knížat či vůdců lidu).

Když pak se lovci veselými historkami po
bavili, pravil jeden z nich:

sJe věru bezké, že tak náhodou v této ru
sínské pusté sešlo se tolik dokonalých Maďarů,
Povězme si ještě, jak se kdo z -nás jmenuje.«

Starý pán trochu zaraženě se představoval:
oJá isem Brauenfels.«
Druhý veseleji již prohodil:

„MéjménojestKahlenber.
| Ten, kdo návrh na seznámení učinil, zvolal

vesele: +A já jsem Trautenau.“
»Mladík se dal vesele do smíchu.
»oMněříkají Otto Siebelmanan.c
Byli to čtyři moderní maďarští vévodové.
A zdálo se, že Huba, Kund, Zdardi Leventa

se v nich probudili. Je tomu tak.
A u nás? Kdo teď nejvíce volá: +My po

tomci Husů a Žižků?« Inu, pan Jeiteles, pan Pi
ckeles, panBass a Silberstein, — pan Flaschner,
Bauer, Šteindler,Blumenzweig; pan Bauer, Graf,
Singer, Friinkl, Klein, [psa Bloch, Herr Popper,
Pollak, Ganz, psn Weiss, Steiner, Fischer, Stein,
pan Munk, pan Ippen, Fróhlicb, Fein.

To jsou teď naši velmožové, bez starých
rodokmenů a erbů sice, ale domů, statků, směnek
mají za tisíce.

A teď se vrafuze k posvícení.
Jsme tomu věru povděčni, že tentokrát sjezd

důvěrníků národní strany svobodomyslné položen
jest do Praby, v den svatováclavského| po
svícení. Uslyšíme tam zajisté moudré poučení, že
u Tásffa byli sliby chyby a u Badeniho,že
teď už i ty sliby chybí.

Po mnohých předposvícenských řečech za
vládne mezi pány poslanci zajisté pesvícenská nálada.

Na sv. Václava jsem se vždycky těšil; už
proto, že slavím toho dne své křtiny a že u nás
bývá posvícení. Jako hoch dělal jsem toho dne
velkého pána, vždyť strýčků a tet bylo na návě
těvě mnoho a každý mně dal královský na ty časy
dar v podobě čtyráku nebo šestáčku. Později jako
student dostával jsem zlátky — tof se rozumí,
že naši je musili bratránkům oplatit —=a mimo
to jsem hodovával jako Lucullus. Vždyť toho dae
se pakovaly již koihy a buchty na študýr. Jak
jsem se později těšil, že na sv. Václava jsem se
dostal poprve do Prahy a tu v celé velebnosti vi
děl jsem v stříbropenné Vltavě obrážeti se krá
lovské Hradčany| Veakovský mladík přichází jako
slepý do víru velkoměstského a kromě toho: což
nezáleží právě na počátku? Vždyť ty chvíle od
sv. Václava až do sv. Havla — od královského
do císařského posvícení — jsou u studentů vlastně
nejradostnější v celém roce. Kufry jsou plny, to
bolky zásobeny, zajíců a husí na trhu vůčibledě
přibývá a na sv. Václava voní líběpáchnoucí, do
Červená upečená busička z každého domu!

Na sv. Václava přeju všem to nejlepší. A
až budou drazí krajsné v nejlepší královské po
svícenské náladě, kéž i upřímným dárkem vzpo
menou též na naši Ustřední Matici školskou.

My se musíme dosud sami starat o sebe, co
si nedáme, to nemáme. My nejsme ješté v krá
lovství českém samosprávními pány, my nejsme
ještě tak daleko jako Maďaři, kdy na královském
hradě budínském pronásel našemu králi a rakou
skému císaři německý císař maďarský připitek:
eljen a király!

(Zasláno.)

Každý člověk můše chybiti Všickni učitelové
jsou lidé. ý očitel je chybujícím. Mnozí učitelé
„chybili“ tím, še byli na katolickém ejezdé v Hradci
Králové, a za to dostali od svých kollegů, kteří „ne

A „zaslouženého“odsouzení:„Hanba zrádcům!“ —
Kteří tak volali, jsou příliš svobodomyslní. Žá

dají však jen sami pro sebe svoboda myšlení, fečí a
skutků, jiným jí nepřejíce.

Veliký básník dí: „Sám svobody kdo hoden
svobodu zná vážiti každou; ten, kdo do pout jímá
otroky, sám je otrok“.
7 Proč lidé stejného povolání ztrpčají ai život na

tomto světě mezi sebou, když mají váude kolem sebe
nepřátel až nasbyt“ Nikdo nemá ustláno na růžích.
Jistě „v tom světě a věcech jeho všechněch nic není
než matení a motání kolotání a lopotování, mámení
a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho“

My, kdo jsme na sjezdu byli, máme za to, že
jsme nechybili, když jsme se přihlásili učitel ke knězi
a kněz k učiteli: jemeť oba učitelé. Za to, že nám
milí kollegové provolali nezaslouženě: „Hanba zrád
cům!“ Žáuáme snažné těch, jich 8e týče, aby dříve
přišli ku poznání sebe sama a zhostili se nejprv vášní
1 náraživostí svých, jako: karbanu, pití, pytlačení,
ženských a p., by se jim vždy a všude mohlo za
sloužené volati: „Sláva, chvála a Čest svorným
vsorným!“

Pak nechť jiné odsuzují.
My „hanební zrádci“ jim odpouštíme a prosíme

Hospodina: „Pane Bože! Jako my pro nevinný sjezd
od nich učiněni jeme vinnými na soudě jejich, tak
nechť oni pro naši nevinu sa nevinné počtení jsou
na soudě Tvém! Jako na nás, z čeho chybného by
nás vinili, našli oni; nechť na nich, z čeho by je vi
nili jiní, nenalezne se na věky ničeho.

Spravedlnost Tvá nechť pak prospěje nám „vin
ným“ i jsm „nevinným“ k život: věčnému!“

Tolik dle nedostižné!o arciučitele našeho vořej
nosti k úvaze podává také jeden „chybojící“ učitel,

TABOKÉ
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POZOR! -GN
Da Uposorňujeme nejširlí českou veřej
NOSNÉnostmaprávě založenouadle nejnověj

šíob ukušesostí safizenou

továrnu na cikorii
Josefa Kučery

v Mokrovousech
pp. Sadová,

kdaš se snejlepšíourovinyjen sbošínej
lepší jakosti vyrábí.

Závod tenioje ryze český a do
poručuje se přízní českého obecenstva,
kteréž zejicté ve vlastním prospěchu dá
dobrému českému výrobku přednost
před výrobkem ocisáckým, daleko so ma
n- rovnejícím. br

Proto obekává se, še české oboccen- SRAM
stve, sejmena psk uvědomělé rolmi

| ctyo podporovati bude tento mový če

zí ský a rolnický. závod, řídic se dle SSM
„Svůjk svému! '

Pamatujte při své potřebě na če- X7
slkou oikorii J. Kučery z Mokro

NA
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MbYDE8)=wcM(© K>yÓh
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4 OKA

42X2

AVSÁVA

i
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D9
PE

8V,

V

ima,
vyrabitel hospodářskýchstrojů

w Přepychách u Opočna,
vyrábí jako specialitu .

čístící mlýnky na obilí
svého vlastního, patentemchrétěného vynálezu, v době
nynější co nejlepší známé

© ŘEZAČKY
v noži uvnitřebroušenými, za nejlepší uznané,

MB-šrotovníky "i
s mlýnskými kemeny, svého vlastního petentovaného vyní
lezu, jež velmi od jiných kamenných šrotovníků se liší,
vynikajce lehčímchodema větším výkonem;universální

se ždímadly, pro každou domácnost
pro poloviční úsporu výloh pracích nevyhnutelné.

Pýi ošach výrobcích saručena nejlepší jakost, solidní
ha, cenymírné."Ji

Cenníky na požádání sdarma a france.

ÚŮ mí Svůjksvému!9

j Vysnamenénne výstevěv Hradci Krdl. r. 1894

158

slalou modsilší 6 diplomem.

UMĚLÉ

ZUBY

podle nejnovějšího amerického

způsobu vyrábím a konám veeré práce v ohoz ten opadající
přesněa solidně nazákledě dino.

holetých zkušeností, rů
če sa nejlepší obeluhu a

Nejnižšícenyt

Josef Čáslavský,

zubní teobnik lPražská ul. č.77. v HradelKrál.

. Svůjk svému! paní Jů
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EM. BĚLSKÝ,

doporučuje bohatý výběr
velkých i chlapeckých odě: 3

a modních látek na objednávky.

E Army AL. J. Nejedlý v Kuklenách nachází se
v Hradci Králové

u pana A. Dvořáka
vdoměč. 164na náměstí, vedlec. k. sondu
kdež Ise dostati řádně a solidně pracovanou K
obav s nejlepšího materialu, od nejjednoduš

čího aš do nejjemnějšího a elegantního
provedení. |Wýhodná koupě

MY“pro každého. "JN
Veškerá obuv zhotovena jest z kůšé vy

robené ve vlastní jaí koželužně a
můžeme tedy za nolálnímaterial račiti. 199-O a
Kvpecký

vwHlisoku a kostela (v tómše domě nalezá 00
bostinec p. Pantůčkův) jest od 1. prosince t. r.ik zadání.

Závod trvá celé století. ji
o Ant.Sokolv Hlinskuč. 271.naZámostí 1

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, UB
opony a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

frano. spůsobu. 161
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

OWALDEK 4 WAGNER
v Praze

o. a k. dvorní dodavatolé.
Úlndně oprárašný sávod

(116)

pro obce, velkostatky, továrny, lásně
atd. Nejpraktičtější anglické a fran
cousské klesety. Sprchy, hydranty
pouliční, požární a zahradní. Vodo
měry. RouryHadice. Stříkačky. Fon

kénr. erpadla všeho druhu. Montáže j sáruce v Ími montéry provedena po-.
skytuje i sab proti samrznatí.

Cenníky a podrobné rozpočty zdarma a franko.

KCSDLODROINCDODGODGOSNE
Zelezne

mříže, okna, okenice, dvéře, vrata, ploty

WE-Železné UM
W)konstrukce, vazby a mosty nejlevněji provádí

A. Rainberga, ECODGOIKO2

Da
cestu.
stele. Mycí stolky

.

5 8+OL m LA
(Zasláno.)

3 Pan Josef Krejčík,
umělecký sávod sochařský a řezbáře

vwPraze. o
Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 2.

Poštovní poukézkou sesílám povinný obnos
ostatní část zašlu dřívínež ujednáno. Socha i
jeskyně jsou krásné Amnobo se líbí a moč,
jako všechna Vosšepráce, úplně uspokojují.

S úctou veškerouoddaaný
| P. Norbárť Procházka,

(110-16) 1. děkan.
V Přeskovicích, 23. listopadu 1897.

(Zasláno.)
Od medic.autorit vřele odporačené řecké víso

sílícíprv řáduilavrodaphne 1láh.al. 1-60půl láh. 80 kr., v demijonu 1 litr sl. 1-66 dodává
H. F. SEIOEL v Praze, Vodičkovaal. 80. (Hlavní

sklad ro naše země..éž drahý druh, méněaladky: Achafer 000.
se stejné ceny. íčistýhoúukYdemijonu1litrzl.3.—

Nejvyššívyznamenání slatá modaliena „me
stnár.“ lékárnické výstavě 1096. — Básylky
drahou i poštou. (180)SAOOo ONO
Z CV ALAVEL
F4444444i444444449

KÁVU „svrvns
raženou

dobré jakosti při míreých cenách

<Ř jakoš i veškeré osadnické sdoší, lahůdky,
vína u- 1 cisosemská, jemné likéry, mno

i rální vody ve velkém výbéru |
+ KAREL FANTA, PRAHÁ—IÍ.
+ Běová ulice č. ?.

Zakásky masílojí se franko de doma, sakásky
170 s venkova vyřídí se obratera pošty.

Pánům překupníkům'"zvláštěmírné ceny. +
OAp>Vlastníprotírnakávy"i+

+

Údporačajeme (9 R-jrřeliji

P. T. veledůstojnémuduchovenstvu,sl. PUním a obecním úřadům, veškerým spolkům a do
brodincům hojně zásobený

(nejstarší v tomtooboru vČechách zal r. 1810)
všech kostelních perameatů, praporů a veškerého
kovového bohoslužebného náčiní e. t. d. firmy:

Ig. V.Nekndl270
v Jabloném n.O.v Čechách.

Důkazem solidnosti a správného vyřízování
velect., zakázek jsoupřečetnávřelá uznání aod
poručení z veškerých „ Moravy a Slezska a
vyznamenání na zem. jub. výstavě v Praze a Čet
ných krajinských výstavách. — Cenriky, vzorky
a rozpočty zašlou se na požádání franco.

ZOOOPORA
místnostech.

Wa příkopě, „U Špinků,“
jma ja

ovní přihývky. Vaky na
esné postele. Mosazné po

. Zástěny ke kam
| s obýbanéhodřeva.
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Oltáře,sochy,obrazy (Ae

Jehoo.spoltolskéhoVeličenstvaclsaře| | Aveškerý rs náb Ko čáryFrantiškaJoeja L, 180 w každém slohu
toje správně, solidně a čistě provádí nejnovější soustavy, práce solidní,

cevy levné doporučujeARNOŠTA WAIGLA, || umělzávodřezbářskýa soohařský
Pla jeě proprávokostelní Čeněk Buben,

kočárníkPetraBuškasynové -0
v S ycohrově. pymamenánnavýstavách:V Jaroměřistří

== (Založeno1858.) rnou, v Dobrušcezlatou,v Prazestátní

víma s nejlepších a nejušlechtilejších c Rakou
n zakoupiti, a dovolujesi hořejšífirmaska .

ct. p. odběratelům vína osnámiti, že prodej a vý
čep ok)vína ze k epů již započal,

: lovníci éh bronzovon medalií, v Hradci Králové nejvyšší

kallechtánáke moku rrového se co | Prorodenopřes100oltářů Nejepšlodporalení vyznamenáníčemný diplom 4 právem ražení

nejnetivějíavon. | 8 valkerou úctou Množství vlastních nákresů a fotografií mecale P Zoranon. 7
78 A a o SE- k volnémunahlédnutífranco.= > — ŠÍ

— | šsdř< FILIÁLKA
za. 48 | Zimaslenskébankypro Čtelya M

EEE> Pozor z koupi ziščí PPT OYR ROTAM
M 74 Zčaš Královskátř. č. 13.V PARDUBICÍCH vovlastnímdomě

- Ň = ab s
: 9 *zŠ . Akelový kapiiál 8 milionů zlatých. Rerervní a pojistnZE- fes 2,000.000 zlatých.

pravé Franck ový kávy, čág8: KosrnajdkíZ Pardubice.© . čet v clesrirgu peštovní spcřitelny č. 830.3bg. Telefonč. 6BK
. . . O páMm

nebot'v obchoděvyskytujísebedničkyabalíčky, šš sg“ ss Směnárna. — 8 prodej všechdruhů losů,cennýchpapírů,akcií,
. ne sou 3 as Sš r et dovisijvelu..Výměna« č.jež )) . E kont taženýchzástavníchlistů, obligacía veškerýchku

F 9 HE- sá Po Boy na čena pankovnímna tusi P
LIE z A. — Zvláké čilé spojení s Amerikou. Zakázky

A> bn © nek nejvyhodnějších. Zálo jčky,ppravouEranekovoukávou, FEE eko and
, : : SE PNES | Zarámí ombueča domaktiacíPřijímánívklodů

nýbrž o nápodobením, a přoslíne tudiž by 8"SM„E naspořitélníknížkynapokladničnípoukázk,v"běžném
zdkde ob a "a pěeíBirovýprot vydáváníok Kanvertovánía= úv jček ní omunálních. Komisio

se na SN 8 nářetvípro okrovary prodej cukru apetroleje ve velkém

„ následujícíOchrannéZnámkya odpis“ P= jejedede$jejece
přesnězřetelbral: C3 “ Žádné

pt Z =p p |sesouváníZ =)
C 2 | A sříveníse studnívíce!

jemný) 3 :
s Ctěný á ivovarů, cukro

2 5 varů, kujiriényedayolovýchpodniků,

B *j jskoži pp. stavitelůma soukromnikům© WI při sařisování nových studní, dále ctěným
: LA s = | správám dolů při stavběšachet nabízí se

Ť“ es ops panna o. k.p bespečných
| É a kuprovádění těchže se zárukou.©Stadně

S tyto předčí všeckyaž posud užívané ne
rka

vedení možná i v

. ušza, Burvaziš. © | = Č | nejsypčejšípůdě, alehlavnětím, še kašdé

Cuomdrov,DAzDUaicaKošros, LINEC ja, Gázšex = ; š nek n Kone m oand
+500 v. s s o, lópo váhalré B jesto ú

F <Šervné“ kávě: Navštivenky 23 tem,kde a studně. neostetkuaaístaod 8 těsné při stokách nebo záchodech zsaklá

ku 4 lšácimarnkové -1JkiceFoanok'ovy kávy| 60 kr. výše Ň A hlena P E ěohtojestpo. ením em spojena ne

- „ble“ = 3 nabízí 3 studní obyčejných,nač zvláště uposor

kuCJ1lístarnkové 1 10 Franok'ovy B.knihtiskárna ono 7 ně poř- = .. :
. s .ana| vam (8 | VěkoslarNavrátil

N úřadně oprávněný stavitel c.k. priv. bes

SYREČKY Key,poštaTalé,eko
1 ké Letňany, pošta Velké Čakoviceolomouc ,

ovětoznámé, pikentní chuti, kterým se žádné jiné nevy
rovnají, nabísím sa mírných cen. bkilovou asi bedaičku
obeshující všecky druhy na skouška, odešlu proti předem
sasleným 1 si. 80 kr. pněton. — Olomonoké syredky
prodávají se v cizině jako delikatesa! Adresa: (48)

v. Síindlerová Olomouc,
Ztracené ul. č. 18.

"Bohatý výběr všeho druhu nábytku.

Nábytek. Výbavypro nevěsty. č
Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku |5

: | 167 Praha.

AHeřmánkovýkvět
čerstvý bez šťopek i dobře sušený, kupuje vka

ždém množství za ceny nejvyšší (112)

lékárna Karla Hubáčka
w Hradci Králové.

V RYCHNOVÉ N. KN.
Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T. kněžstvu a patro
nátním úřadům =

Svatojánské náměstí JCísloB7.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá- |
nových zreadel, obrazů a petrol. lamp.

deky vlněné,atlasovédeky ron nové,dek
kretonovénejnovějších vzerů prožíraných,

co povlaky od jednoduchého až do
KAPY nejjemnějšíhoprovedení;a sice: baď
vyšíváním neb krajkou zdobeny. 18



OR" vlastnívýroby."B
Račteš učiniti jen malou objednávku na

skoušku!

Vsorky na požádání sašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. (16)

Kupujteod svých,poponjl sami sebe|
Pravé přírodní

Wap-VÍNO "UN
PEJ*!W6rza £6,30, 40, 60,60 a90 k- S

doporučuje 186obchod vínem rmy:
Alois Sláma

v Praze,
Kr. Vinohrady, nároší Palackého tř. a Skrétovyul.

V sudech levněji! Cenniky zdarma.
PRE“ Vinný ocet r litr 16 kr. “gjij

UCHARY+
mandlové karlovarské, výtečnéja
kosti, pravé dětské jakoži veškeré
druhy zavařeniny“ji
vlastní výroby nabízí P/T.obecenstvu

Antonín Šejnoha,
cukrářství a výroba bonbonů na velké podsíni

v Hradci Králové.

c
10

prodá se "Mi
va faře v Jásené u Josefova.

Ludvikvd,dekorační malí
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male“ Kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré maby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

KT ve slohu stavby „kostelase napožádání ochotněvypracují a rozpočty předloží.

Víno
červené a bílé jakož i šumivé

"nabízí

Správa vinařství
knížete 169

Jičihoz Lobkoviezze skl
KK tatně zámeckých

-=

o

41

AKKAKŮ

eoše

pové. |"1310|) SSHAVELOKYR
Na meočik b oblek .

koní 8metry9 e s jemných nepromokavých látek
Vsorektétolátky,ja- DIS po zi 7.50, -W

derníchdruhů na obleky, .
avrchníky,simníky “ £ jemného, nepromokavého štyrskýho Jodenu
menčikovy jen sara- v barvě tmavošedé, šedohnědé, tmavoolivové,

<Nonoarkča

S«

»
0

"3

JAN STOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí, 32,

nabízí

dále haveloky

s©R
zhotovené přesně dle zde uvedeného výkresu

po zi I6.—,12.50, 4.50. :

Sokolské haveloky nejlespěl jakostipřesně dle předpisu
Wappozi.12.50.<

mmm Při ctěných objednávkách vyprošuji si udání potřebné
délky haveloku. ammm=

Zamskýnojštmjišťovac stav osaře Františka Josr |
zabezpečuje způsobem nejjistějšímstarobnípenmse

jakož i zsopatření při předčasné nespůsobilosti k výdělku.

BE" Nejmenší vklad 1 zi. "IB

Zvláštní vyhody: Žádné příplatky režijní, žádné zápisné, žádné iotěnsm ko pravidelnýmre
dům, žádné kolky z kvitancí, mošnost nadlepšené důchodu těm |předčnoněsalse k výdělkunezpůsobilým se stávajícího jiš fondu bomi cení exekucena vklady

-«p.Přihlášky přímo u řiditelství ústavu v Praze III., +
a důchody atd.

Malostranské náměstá číslo 6., aneb u jednatelství (u správ všech zemských ústavů, u sl. okres.
výborů, městských úřadů atd.)

Prospezty a blankety přihloŠovacízdarmaa frenko.

KEKEKS

Všem,kdoš opřátelství a lásce vapo- 

meněls mých sedmdďesátin, činím žimto
své nejupřímnější a nejořelejší díky !

4
Dejš i jim dobrotivý Bůh dočekati se

léhoš stáří, ano mnohem vyššího, ve

sdraví a spokojenosti/

Hořice, dme16. zdří r898.

BofamilSř. Hakl,
pap. t. kom.,maj. sl.sásl. kříšeskorunou,ryt. boš.hr.,

č. b.kons.rada, b.vik. a not., prvoděkan v Hořicích.

TEF36
OŘ -28Maikek

ROKEPÍTDŘ



Číslem timte pečímá čtvrté čtvrt
letá letošního ročníku. Dovolujeme si
při téte příležitosti všecky pp. odbě
ratele, jimž předplatné dešle, uváti
k obmovení tohoto a žádáme zároveň
důtklivě zavyrovnání všechnedoplatků.

„Obnova“ vychází každý pátek ©
12. hodině dopolední.

Předplatné obnáší: Na celý rek4ul.,mapůlroku2zi, mačtvrtroku
1 zl Jednotlivá čísla v místě 7 kr.,
poštou 8 kr.

Administrace.

Návratkdivokosti,
Nevím, překládám-li dobře slovo reakce

slovem návrat a slovo barbarství slovem divokost,
ale nerad bych na sobě nechal výčitku, že jsem
si nevšiml nápisu ma vlaku: Neužívejte cizích
slov. Ovšem by bylo lépe, kdybychom žádné di
vokosti a tudíž ami jména pro ni neměli. Ale
tomu Bobužel tak není, neboť rychlým krokem
vracíme se k devohosit čili životu po spůsobu
divochů.

Hlavní zaámkou národů divokých jest neví
domost nábošenská čili neznalost Boha a
člověka k němu jakož i nesmrtelnosti duše. —
Misionáři naši sice praví, že jaspoň jiskra nábo
ženství jest i v duši divochů a jeví se lomným
tušeníém vyšší nadpřirozené moci a nesmrtelnosti
duše. Avšak i to ahledávají jako pravidlem ne

svratným: Čím měší jsou pojmy nábošenské u dř
vechů,lím větší6jejich dávokosťv kašdémohledu.

Divokost ta jeví se pak:
1. nechutí jejich ko všemu, 00 sluje „ideálem“,

60 jest více duchové, čili vůbec ku práci čistě
rosumové. A proto mení možno dospělé divochy
vůbec ani vyučovati. Netěší je to, nemají pro to
zájem, a umírají přese všecko úsilí misionářů pře
valnou většinou v stavu divokosti, takže misionáři
jsou nuceni jem od dítek počíaati, a jen od vzdě

hení dospělých nezkažených dětí očekávají ovoce
prací svých.

FEUILLETON.
Proč se starý Vondrák dopálií.

Prozrazuje Ant. Sirůdk.

Na česko-moravské vysočině nedaleko blavní
silnice rozkládá se v údolí pěkná vesnice. Asi čtvrt
hodiny nad vesnicí u lesa jest několik stavení,
řekněme třeba «na vystrkově.« V nejzadnější živ
nosti bydlí rodina Vondrákova, »po doškácha říká
se tam su Zadinů.« Podívejme se tam do světnice.

Starý Vondrák sedí ve vytopené světnici na
široké lavici u kamen. Toto jest od pradávna vy
hrazené místo pro hospodáře v zimě, v leté. Má
vzdor velikému borku, které z ohromných kach
lových kamen višňové barvy sálá, berenici na
blavě. Obličej má na četných místech polepený
ždíbci bubky. Právě dnes se byl po svém zvyku
vlastnoručně »opulbíroval,“ ale tahle operace ne
obešla se nikdy bez prolití krve, neboť břitvu ne
měl kolik roků u brusiče; obtaboval si ji sám
ns holince. Jak známo, bubka zastavuje krev,
proto měl ji vždv v zásobě.

Na protější lavici s .lenochem sedí sedlákův
syn Mates, dobrý čtyřicátník slušného zevnějšku.
Vzdor jeho věku říkali o ném posud všudež jen
„Vondrákův hoche Příčinou toho bylo, že o ném
otec jinsk nemluvil nežli můj hoch«, a živou
mocí nechtěl mu popusliti živnost, pročež nemohl
se mladý oženiti. Hnětlo ho to již několik roků.
Také syn má na hlavě beranici a kouří ze své
dýmky. Podobá se otci jsko vejce vejci, jako by
mu z oka vypadl, stejně velíký, rozložitý, kula
tého obličeje, jiskrných očí, tmavých vlasů, jen ne
tak prošedivělých jeho etec. Slovem celý tatík,
jen že nemá na obličeji ždibce bubky.

"Last
j

ánátááémk|

A jak jest to dnes u nás? Kdo súmyslně
nezavírá oči, musí viděti, že v mladším pakulení
u nás klesá láska k ideálům. U nás se nyní blavně
studuje pro chléb. Věda a umění jeut nejvýš jen
prostředkem k blahobytu tělesnému. A jestliže
nyní klesá počet žáků na gymnasiích, jest to spíše
jen důkazem té smutné dost pravdy, že se ne
Jedná o vzdělání.

A naříkáli se nyní
vědění bez hloubky, k jaké vede řádné myšlení
— logika. — A není to zase nic jiného, než ne
chuť ku práci čistě rosumové. A proto množí se
u nás počet „polovzdělanců“ to jest lidí, kteří
byli sice v nějaké škole, ale důkladně s hloubkou
náležitou ničemu se nenaučili. Frásí a křikem,
uchvácením cita nabývají „přesvědčení“, ale my
aliti, nebo sledovati důkasy rozumové, nejsou s to.

A není naděje, že by se s pokolením takto
vychovaným a bezmyšlénkovými listy a časopisy
„Vzdělávaným“ dalo něco poříditi. Má-li nastati
opravdu zájem pro vědu, a mají-li lidé opět za
číti pracovati rozumem, bude se museti začíti
8 dětmi. S těmito nyní dospělými se nepořídí nic.

Zdá se mi, že to je se vzděláním u nám
jsko s těmi továrními látkami. Narobí se toho
mnoho, na pohled je to pěkné, ale té staré rační
práci se to obsvláště trvalostí a tedy vnitřní eenou
nevyrovná.

Divokost jeví se pak:
2. děsnou nemravností. Misionáři praví, že

pohlavní nepřirozené neřesti tak jsou rozšířeny
mezi divochy, že tím jednotlivé kmeny až i vy
mírají. — V této přesmotné věci při nátěru po
kroku a vzdělanostipokračujeje tak děsně, še
se právě tu jeví nejvíce návrat k divokosti. —
Hřešilo se jindy taky, ale aby se vymýšlely pro
středky k ukájení divokých chtíčů, tak že se staly
obchodem a ohlašování jich pramenem příjmů i
pro listy „konservativní“, to je přece jen sláva
devatenáctého století, které esvobodrlo lidstvo 1 od
Boha. — © Obrovskými kroky třebas lidé chodili
pěkně oblečení — v divokost. A přivodil
ji Jiberalismus. Bezbožeetví plodí bezbožnictví, to
jest nikobu se nebojící nemravoost divochů.

Při tom slaží podotknouti, že jest známkou
života divochů snížení a zotročení ženy vůbec a
maohoženstvízvlášť, a tudiž i sničenéštvota ro

Křesťanství povzmeslo důstojnost ženy, po

nějící sněhové vločkya Jomcující okny. Velikánské
dřevěné hodiny s učazeným „cifrflákem«, nedba.
jíce ani závisti ani hněvu vedou své obvyklé
styk — tak — tyk — tek.« Po chvílích v nich
hrkne a s rachotem odbíjí se hodiny na křaplavé
péro. Starý balá a odplívá v souměrných přestáv
kách kus před sebe na podlahu. Syn taktéž bsíčí
a plije jako tatík, ale trochu dovedněji a elegantněji.

Takto obadva skoro dvé hodiny se bavili
nepromluvívše ani slova. Však brzy již nastane
ještě živější «„diškurs.« Mates škrábe se chvíli vel
mi významné za uchem ato jest bezpečnou znám
kou, že má něco velmi důležitého »za lubem.«

Ba právě, asi po dloubé čtvrthodince jme se
takto řečniti:

„Táto, kolik pak je mně roků?=
Starý nepobsuv ani brvou bafčí o všecko

pryč, taktéž syn. Když uplynulo asi deset minut,
zdálo se, že otázka šťastně starému dopracovala
se at k mozku, ten poručil jazyku, aby mluvil:

»To nepotřebují takovíhle hoši vědět!« —
Aby ale syna poněkud upokojil a potěšil, po
chvíli dodsl:

„Hochu, ty's o hrsť roků mladší než jál«
»Hoch« přisvédčil smutné. Starému Vondrá

kovi bylo právě 72 jar. Chvíli bylo ticho ve svět
nici. Konečně chopil se Mates opět slova.

*Táto, Zahrodníkova Kačks, to je holka...«

tak že Matesovi zašla kuráž k další chvále milo
vané Kačenky. Otec zatím vyklepal o palec levé
ruky svou dýmku, nacpal, zapálil a bulil znovu.
Vykouřiv ji do polovice uznal za dobré, uděliti
svému »bochovi« dobrou radu:

„Matěji, dej si pokoj, chceš-li míti zdravé
„bnáty!“ Matěj byl sale dnes k nevystání hovorný.
Zdálo se, že má něco velmi důležitého na srdci,
neboť dibal se za uchem jako pes v červenci.

avětilo manželství jakožto nerozlučný sňatek je
daoho muže s jedoou ženou a jen tím položilo

A co dělá iiberalismus? Strbl posvátnoa
roušku z manželství, osvobodil smyslný nejnižší
chtíč od sv. pouta, kterým jej ku blahu člověčenstva
obmezil Krietas, rozvazuje svazek ten dle žádostí
a vášní lidských; vyhání ženu sestáriou od krbu
domácího, trhá a ničí rodinu, a vyhání i děti od
srdce mateřského neb otcovského. — A nedělá li
to tímto apůsobem, setřel aspoň i z Cizoložatví
ohavnost hříchu. — A aynáček jeho socialismus
nechce manželství vůbec, ba ani moohoženství,
pokud je spolubydlením jednoho muže s více že
nami, nechce, nýbrž „volnou lásku“ po spůsobu
zvířat. — Je to ten z husitství vypěstovaný ada
mismus v novém vydaní, děsný skok do divokosto
zaviněný „svobodomyslností“ samému Boha 8e po
smívající.

Konečně jeví se divokost:
3. hmotným násilím bez ohledu na právo

pravdu, spravedlnost a humanitu (lidský sou
strastný cit). Síla jest ma nábradou za tyto věci.

A proto, má-li náčelník moc a sílu, vládne
bezohledně, násiloč, katansky; vláda jest mu po
robou otroků. A život rozličných kmenů divokých
není nic, než boj na vyhlazení druhého. .

Bohužel, že i tyto známky divokosti ukazují
se čím dále tím více v životě národů křestanských.

Stopujeme-li dějiny odpadu od katolicismu
shledáváme, že husitství přivodilo dříve neslý
chanou porobu maloměstského a vesnického lidu.

Velkým zadostučiněním pro církev kato
Jiekov- jest v tomto obledu význam slova „člověk“
neb i slova „člověčenství“.

Za dob pohusitských a protestantismu se jiš
blížících znamenalo pánům a měšťanům alovo „člo
věk“tolik jako asi v Čechově písni otroka slovo „rob“
a „člověčenství“ bylo tolik, jako „poroba“ —
otroctví podobně poddanství. A proto za dnů
naších již ani dobře nerozumíme vánoční písni ze
16. století pocházející, v které se dí: Clověčenství
naše ráčil vzíti na se. Myslíme na lidskou pfi
rovenost, zatím se tím myslí tolik co v latině
„Servitas“, poddanství naše.

Odpad tedy od katolicismu přivedl to „člo
věčenství“, vláda pánů a měst stala se takméř po
robou otroků. Nebyla všude stejně krutá, ale
byly krajiny protestantské k. p. v Pomořansku,

1

»Tatíku, já a Kačka...“ —Mates učinil pře
stávku a odplivnuv si notně mžoural potuteln
očima na starého — „rádi bychom, kdybyste ta
tíku šli na výměnek.« Po této dlouhánské řeči
unaven si oddechl, opřel se zády o lavici a čekal
trpělivě na otcovu odpověď. Ta zněla uštěpačně:

»Nemiluji výměnku, zůstanu ve velké svět
nicil“ ©To byla krutá rána do srdce Matesova;
šklebil se jako kočka na horkou kaši. Nyní chá
pal, že podobným spůsobem ničeho nesvede. Musí
mu říci zdvořile sice, ale důtklivě nějaký pádný
důvod, který by ho pohoul. Přemýšleje asi půl
hodiny našel ho. »Táto, se sedmdesáti roky cho
dívá každý na výměnek.«

Starý nechal slova synova polehoučku lou
dati se do své kotrby, pak učiniv několik silných
bafů jako mračno odpověděl s úsměškem:

»Já neadu la
„Kdy pak teda mně dáte kontrakt?" osmě

il se syn.
*Kdy? — až mně bude osmdesát pět roků,

budeš-li bodný, jinak nikdyl“
Mates zhluboka si vzdychl a kouřil jako

komín.
Hovor umlkl nadobro, starý jen ještě krátce

pověděl, že ráno pojedou se saněmi do lesa. —
Koulili, plili, škrábali se za uchem a hodiny

na stěně styk — tak — tyk— tak, venku skučel vítr.
Mladý uvažoval v duchu, jak to asi bude,

dá-li mu otec zápis teprv, až mu bude osmdesát
pět roků. Do té doby bude ehocha dobrý pade
sátník a jeho «děvče«, Kačka, starý ohlodek. Teď
pojednou ani jeho dýmka neměla „tah“, nebo sa
mým uvažováním zapomněl »táhat«. Vyndal tedy
„špárák“ a píchal do troubele tak zuřivě, až mu
špárák stranou vyběhl ven, nebo se muv troubeli
nelíbilo. Teď byla planda v kole, ale co z toho?
Co mu byl starý troubel s vyhlídkou, že zůstane



kde se stal sedlák „leibeigen“, to jest jako ma
jetek patřil tělem svým pánu. (I)

Znamenitý to krok do divokosti tím, co 00
podnes vyhlašuje sa „osvobození od pout římských
a okovů ducha“. K takovým skokům do divo
kosti patří téš roztomilá zásada ovanjelíků: ČÍ
kraj, toho i náboženství. Násilím bezohledným
vzato bylo lidu náboženství a byl nucen poslou
chbati karatele a učitele pánem najaté. Všecka

' ohrašeníkatolíkůbyla marná, ani do vymřeníno
bylo přáno šíti po katolicku.

A utěšený tento skok do divokosti bral
lédu českému 1 jasyk. Kostel a škola učiněny ně

jiný mi atak jako u divochůnásilím byl bubeniný
A podobně je to podnes, kde vládne 00 zs

odpadu od katolicismu, liberálně. — Beskonfesaně
a v cizím třebas jazyku, nebo taky v Cizí kon
fessi se mnohde vyučuje. Právo národa na s8mo
statnost, na jazyk se utlačuje mocí.

A boj národnostní — jak jej vede Schěnerer
a Wolf — coš to jiného, než řev divokých vášní
neznajících práva a humanity, stojících o vyhu
bení „kmene cizího.“

A boj našich listů liberálních, radikálních,
socialistických, ano — Bohužel — i evanjelických

roti katolicismu, což to jiného než násilí lží,
frází, skroucenin a pomluv, ať má katolík pravdu

a právo nebo ne.
Což diva, že davy lidu českého v pravém

alova smyslu divočí, ano i dorost z intelligence
duchovně pusfne. Smutné to ovšem naděje v bu
doucnost.

Jen pravé a pevné zásady náboženské mohoa
sde pomoci. Jako miesionář jen náboženstvím
z dětí divochů dělá lidi vzdělané, fak jen a jen
pravé křesťanství zadrší ten u nás děsně pokro
čilý návrat k divokosti a škody odpadem od Boha
spůsobené napraví jen a jen pravé křesťanství.

Bohužel, ač bez naděje nejsme, jelikož vě
domí katolické se vzmáhá, není přece jen doba
ta blízko, v které se lidstvo vrátí zase k pravé
vzdělanosti návratem k náboženství. — Když my
nyní žijící budeme umírati 8 tím vědomím, že
jsme návratu náboženství v život národů aspoň
cestu prorazili, tušíme, že vděk lepšího potomstva
nemine nás.

ve © o

Učitelé a politika.
Orgán hraběte Badena, „die Reichswehr“

píše: Na konci let šedesátých platilo sa nezvratnou
skutečnost, že bitvu u Králové Hradce bojoval a
vyhrál jedině „pruský učitel.“ Proto jsme musili
dostati také takového učitele, rakouského učitele,
dle vzoru pruského. Říšský školní zákon byl
usnesenD,povstala škola novodobá; učitel jakého
jsme si přáli (ale my v Čechách nikoli) byl tu:
silný, sebevědomý mladík, který v plnémvědomí
svého významu soustrastně sblížel ns starého
o hladu a pokoře skomírajícího (?!) kantůrka kon
kordátní doby.

Od té doby uplynuly tři desítiletí a z mla
díka se stal dospělý muš. Vychoval generace
v duchu nové doby a možná, še co do věcné zdat
nosti nestojí za pruským vzorem. Avšak, stal se
£ učho skutečně — rakouský učitel? Vzdělavate
lem mládeže, jehož srdce naplněno láskou k cí
saři a vlasti, jest nevyčerpatelným sdrojem, z ně——ě————————Ža
»Vondrákovým hochem“, až bude míti šest křížků
na zádech. Co dělat? Tatík má tvrdou českou pa
lici, mé snad se mu syn protiviti? To by sotva
prospělo; mimo to zachovával syn Čtvrté přikázaní
Boží. Vondrákovi nebyli ještě tak pokročilí, aby
bázeli desatero mezi haraburdí.

„ | Večer šel ke Kačence, chtěje u ní se potě
šiti, ale utržil si jen hrubství a místo hubičky
huby. Vyslovila se, že toho má již až po krk.
Na konec dala mu šibeničnou šestinedělní lhůtu,
sice ohledne se po něčem onačejším. Mates seděl
tu jako zmoklá slepice, potom loudal se domů a
vklouzl do své komůrky. Svalil se neodstrojen na
postel, ale nespal. Zapálil si dýmku a kouřil, při
čemž kanuly mu po tvářích veliké slze.
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Starý Vondrák a jeho syn naložili dříví a
dali se na svabovou cestu. Saně byly plny dříví
až na klanice. Oba muži byli zasněženi, majíce na
rukou neohrabané rukavice. Na boty navázali si
hadrů, aby na kluzké cestě nepadali.

Ízení saní na svahové cestě vyžaduje mnoho
síly a dovednosti, zvláště na svabu jest vynaložiti
všecky síly, opírati se nohama i rukama, neboť
když saně se rozběbnou, jde tu o život A smrt.
Saně porazí tabouny a letí přes ně, až někde o
strom se rozdrtí nebo sjedou do hlubiny.

»Tož, hochu, ve jménu Páněl“ zvolal starý,
vyndal z náprsní kapsy lábev s kořalkou a zavdel
si dlouhým tahem, rovněž tak Mates. Pak stoupli
před saně a chopivše se rohů tábli s kopce dolů.

Mates nabyl tu trpké zkušenosti, že otec jest
posud silný a statný muž, který snad se ještě ros
hodne až teprv v [devadesátém roku postoupiti
mu živnost. Kráčel zadumán vedle otce. Až p-sad
šlo to dobře. Ta však dojeli na srázné, ledem
obračné, velmi nebezpečné místo, kde bylo nutno

| hož dorůstající mládežvlastenecké omýlloníčergá ?Otázkututonelsebohušeltak rychlearadostně
a bespodmínečně potakati, jsk bychom chtěli.
Neboťnáš učitel 60 stal především politickým
učitelem a hůřeneš to, strannickým po
Ittickým učitelem. To není tak scela jeho
vinou. Neboť„liberální doba“ vala přívr
šencea vybíralasi je horlivěa obratnés řad
úřednictra a z učitelstva, kde to jes bylo možno.

Liberálul vláda měla býn právní všecky časysabezpečena a proto muši va mládeže a
"správa státu, prameniště to a splavný tok veřej
néhoživotav trvaloudržavustranys8dostati.
To se zdálo býti chytrým a byloto přece jen
bodně zpozdilým. Neboť veřejný život, jeho pra

meny a proudy ja síly přírodní,kterých lze siceužívati, ale nikoli v držení míti. Čas uplynul a
s ním liberální doba. Ale politický učitel zůstal.
Z počátku sice ještě jako věrný přívršenec,
Be zasazoval o liberální vládu a její návrat,
ale, když tento návrat posunoval 80 pořád více
v pozadí, jako politický přívrženec, lhostejno čí.
Zatrolená politika vězela mu právě v krvi. Dráž
dilo a lákalo jej neustále, jako dříve agitací kcti
žádosti, děláním voleb k moci při volbách se do
stati. Napřed volič, pak rýpal, pak uvolenec. (Erst
Wabler, dann Wůihler, dann Gewšbiter.) Dovolená
od školní lavice a školního vyučování, to zůstalo
cílem a snahou našeho učitele, tím jest dnes více,
než kdykoli dříve, Kde taková vyhlídka kyne, tam
tíhne. Včera aptisemitství, dnes národnostní my
šlenka, zítra sociální demokracie, a pak li pozítří
nebude jinak, tedy anarchie. :

A věrnost k císaři, láska k vlasti, rakouská
říšská myšlenka? Můj ty Bože, to jsou sice velmi
krásné a ctihodné věci, avšak člověk ge tím do
smrti nezbaví školní lavice a návštěvy školy.
Strannická politika, ta pošinuje své věrné přívr
žence, své pilné pionýry ku předu, často jediným
posunotím do přední řady, kde je člověk viděn a
slyšen. A čím radikálnější strana, čím bouřlivější
její zápolení, tím lebčí je výsledek. Ne, jakoby
všichni naši učitelé tak smýdleli. Možná že jest
jich dosti, snad více nežli se domníváme, kteří
při pohledu nad takovým řáděním kroutí hlavoua
mrzuté uvažují, proč právě oni, kteří ve svém po

volání hledají a nalézajíuspokojení. tak ochotněmusí nastavovati svá záda, aby šplháčkové po ních
Be vyšinouti mohli. Avéak křičící menšina jde nad
rozvášnou většinu a tak se stává, še naše ačitelstvo
sdá se býti naplněno denním politickým proudě
ním, že každá politická stranasi je nadchází a —
ho zneužívá; každá,jen žádnárakouskástrana.
Neboť takové v Rakousku není. Národně a radi
kálně, liberálně a socialisticky, a jak už ta stran
nická hesla znějí, to zvučí, to slibuje, na to alyší.

A právě učitel měl by býtí nepřístupen každé
politucké.straunické propagandě, Bůh, císař a vlast
měli by býti pilíři jeho smýšlení. Neboťjemu svě.
řajeme naše nejdražší statky, naše dítky. Od něho
žádáme a očekáváme, aby v mysl dítěte štípi)
bázeů Boží, dynastickou věrnost, lásku k vlasti.
Nikoli straunickou politickou vášeň, nikoli soci
alní rozbořčení. Avšak jak má vyučorati tomu,
o čem sám pochybuje; jak má na jiaé přenišeti,
co mu samotnéma schází a jak má s0 uvarovatí,
aby osobní jeho názor věcnon nčebnou látku ne
pronikal, jí nezbarvoval a neformoval? A kdyš se
pak stává, že naše dítky se posmívají tomu, co
svato, kritisují, co jejich nesralosti by mělo býti
sotva pochopitelno, a když ze školy přinášejí po=
zarejdavati stranou. Mnohé saně i s lidmi slitly
tu dolů s polámanými údy.

oHochu, čihyl« velel starý — „bochu, zakni
čihy l“ — Po chvílce křikl opět: „Hochu, ouha—
zarazl“ a opřel se vší silou protí saním. Totéš
učinil syn, ale nebýti hajného, bylo by bývalo
zle. Hajuý jda proti nim, přiskočil a pomohl jím
na nejhorším místě.

Když mu starý děkoval, prohodil hajný: „I
rádo se stalol Za to mne pozvete na svatbu, až
budete ženiti syna.c

Starý se na něho podíval jako žába na hroma.
„No, no, nemějte mi za zlé“ usmál hajný — „jé
nemyslil nic zlého. Ostatně, necháte-li syna —
„hocha« — chtěl jsem říci — dlouho svobodným,
pak nebudou děti vědět, mají-li muříkati tatínku,
nebo dědečku.“

Starým to trhlo. Nepromluviv ani slove, měl
se k odjezdu. Bez dalších nesnází dojeli šťastně
domů.

Druhého dne po oběděvytratil se starý ze
světnice a sašel do výminkářské chalupy. Tu pro
blížel si celou světnici, ohledával kamaa a okas,
dobře-li přiléhají, potom prohlížel i stěny a dvéře.
Vše bylo čisto a útulno. V robu byly dvě červeně
natřené lavice, před niti jasanový stůl s trnoší,
na stěně sv. obrazy na skle malované, ale již vě

postel. Zvláště te se mu líbila, tak že by byl mé
lem na ni se převalil. ©

Za několik dní vyšel Vondrák opět z vvý
ménku« ve svátečním obleku. Byl svátečně nale
děn i naparáděn. Místo krátké dřevěnky s jalov
covým troubelem bez rohové špičky visela mu od
úst pěkná »porculánka ;= místo domácí pangrotky
měl na blavě zánovní beranici. Vešed do velké
světnice pokynul „hochovi“, aby šel s ním.

Vyšedše z domu ubírali se dolů do vesnice,

jen konservativní, jea zaohováva
býti smí a nikoli bořicí, v .

denní vřavě stojí v prvních řadách, ce
radikálnější požadavkyzavlají. A totoJestširokýpodklad,naČemsestavíto,

co přihlouple anebo tendenčně nazývá de „reakce“,
„spátečnictví“, vláda „kněžourská“. Ničím z toho
mení,jest to jen opravdivástarosto naše dítky,
snichž chcemendělatipořádnélidi, dobré občany,
dobré vlastence, ale nikoli pesnášenlivéstranické
fanatiky a vrtácké bořiče. Učitelé sami jsou to,
kteří mají vliv na stoupání neb xmenšorání tétostarosti,onísamíjsoumejlepšípracovnísima
stavbě — „reakce.“

Proč uvažujeme o těchlo věcech? Protože
k tou zase zavdává příčinu „affaira učitelská“.
Propuštění pěti prozatímních podačitelů od vídeň
skó okressí školní rady vyvolalo v liberálním a
sociálně demokratickém tisku bouři nevole. Neboť
těchto pět podučitelů byli osvědčení sociálně de
mokratičtí agitatoři a jejich propuštění jest proto
hrozným činem násilným. Ovšem, kdyby 'to bylo
pět protiliberálních agitatorů, pak by se amad
nebnul avi lísteček v novinářském lese, pak by to
byl čín spravedlnosti, který se musí co nejvíce
schvalovati. Než, ať se již těchto mla
dých mužů schvaluje čili nic, v jedné věci budou
všichni vepředpojatí souhlasit: učitel, jejž dle
vzoru pruského jsme nápodobili, novyhraje nám
žádné bitvy, pak-li se nestane jiným učitelem! —

Článek „Reichswebr“ psán jest ovšemze
širokého stanoviska rakouského, centralistického,
avšsk též v autonomistických"Čechách zasluhuje
pozornosti. Vždyť před 10 lety v pověstné schůzí
konviktské pravil mluvčí liberálních učitelů pan
Skála: „buďme rádí, že nám ty (centralistické)
Školské zákony udělali.“ Naše učitelstvo liberální
a socialistické jest ostatně tymiž názory prosyceno,
00 židovakoliberální a nacionální učiteletvo ně
mecké. Kdyby vratoým proudům vždy důrazné
byly čelily naše koly, nebyly by se u nás tak
zmobly cisácké pokrokářetví a internacionála. Kas
viny na tom mají vedle školských zákonů též
moozí ižisvobodomyslní úředníci a inspektoři, kteří
proudy v učiteletvu, které „Reichpost“ tepe, přímo
neb nepřímopodporují. Tak v úředním listě
Jednobo hejtmanství severovýchodních Čech, kde
se nedávno konala včelařská výstava, jsmese do
četli, že se trpěti nebude, aby takové nešrary,
jsko dávati ve všední day prášdno, když se od
bývají náboženské zkoušky atd. — co
stávaly. A v fidovské metropolí na žírném Po
labí snb aespiciis pana ©. k. školního inspektora
projednána otázka, zda-li někteří členové nějtel
ského spolku Komenského přistoupením svým ke
spolku katolických učitelů v Čechách neprohřešili
se proti stanovám spolku Komenského. Tof se
rozumí, še liberální učitelé k otázee přisvědčili a
4 členy katolického učitelského spolku s Komem
ského vyloučili. [oa, je to svobodomyslné. A

inspektor o takovou radost ska
ziti nemobl. —

Bude snad záhodno, aby o školských pomě

Starý nepromluvil cestou ani slova a syn netrou
fal si na příčinu cesty se tázati. Lidé ve vsi udi
veně za nimi bleděli. Starý zabnol k úhlednému
stavení. Bylo to u starosty, Ten po krátkém uví
tání tázal se Vondráka, čeho si přeje. Po dlou
bém mlčení — starosta netrpělivě čekal na odpo
věď — vyhrklo ze starého: »Postupl« Nyní se
vše vyjednalo, čeho k tomu bude potřebí. "Téhoš
dne večer seděli oba zase na svých lavicích u ka
men, starý v ošumělé čepici, +hoch« naproti ně
mu. Starý bafal z krátké dřevěnky a odplíval v
odměřených chvílích kus před sebe. Sya bafal též,
ale elegantněji a budiny vedly své styk — tsk—
tyk — tak.«

Mladý úkrábal se chvíli za uchem, bezpo
chyby študoval nějakou ohnivou řeč. Konečně jal
se řečaiti: »Tatíku, smím jíti s Kačkou na faru ?«

»Ovšem, hochu, ovšeml« zněla odpověď A
co posud se ještě nikdy nestalo, starý se rozho
vořil dále: »Matěji, měli jsme již dávno potkati
hajnéhole Tato slora pronesl tak něžným, nebý.
valým hlasem, že syn v udivení na něbo vypou.
ll oči. Potom vzal otce za ruku a stisk] mu ji
upřímač. Otec stisknutí opakoval tak srdečně, až
kosti praštěly; sya byl velice dojet, i přejel ci
rukou obličej, tvrdě; že ma kouř vynutil slze.

o e
V masopustě byla svatba. »Fiocha a Zahrad

níkovo »děvče« byli usedlý párek. Vše bylo ve.
selo, nejvíce starý Vondrák, čili jak nyní mu ří
kali, tatínek. Obličej jeho zářil radostí, ačkoli byl
ždíbci hubky polepen, neboť se byl před svatbou
sopulbíroval.«

Na výměnkumu svědčí,žije jako ptákv s6
menci, čili jek sám říká, jako baron v Za
nejmoudřejší svůj skutek pokládá, že se dopálil
na hajného. "0-6

5
Řk



voekrauk. o bení pena inepo
více se nám pealo a Á s katoličtí poslanel

správy Apojoračníbilce, že vláda déle trpěti politi
ce radikálních učitelů. Téhož názoru

se býti panující politická strana v Dolních
Bakousích. Tyto day bylo opět10 radikálních

učitelů „Zap letošních voleb do
říšské rady, posílali dajčnacionálové a mesi nimi
též vídenětí učitelové provolání německému lidu
a učitelům, v nichž odporučovali volby Schůne
řerovců a vyštapovali neurvale proti všem ostut
ním stranám. Na Chebsko rozeslalo- takovéto pro
volání 10 učitelů vídeňských a 2 z ostatních
Dolních Rakous. Provolání tato byla sice roze
slána v uzavlené obálce, avšak zemská školní
rada dolaorakouská se o tom dozvěděla. Nařídila

víd školní okresní radě, aby s dotyčnými
učiteli zavedla disciplinární vyšetřování. Učitelé
byli vyslýcháni, podali však proti vyšetřování
souhlasné protesty do kolu. Učitelé na dané
jim otázky neodporěděli, namítajíce, že mají
volnost své politické názory projevovati. Okresaí
dkolní rada proti učitelům trestně nezakročila, ale
odeslalaaktazpětzemskéškolníradě.Předně
kolika dny dostali vídenětí učitelé ou pí
semnou důtku od zemského výboru a venkovětí
dva učitelé byli s trestu na jiná místa přesazení.
Učitelé se odvolali k ministerstvu. Hledíc však
k známým výnosům dolnorakouského místodrži.
tele a ministeria vyučování, netřeba moc ostro
vtipa uhádnoati, jak odvolání dopadne. V někte
rých státech erropských se politické agitace uči
telům nedovolují, poměvadž zákonodárci mají se
sa to, še se jimi učitelstvo vychovatelskému a
vzdělávacímu svému úkolu odcizuje.

Konecneblahé písničky.
Stojíme ma práhu obrovského převratu ve

smýšlení a náhledech lida českého. Aniž bychom
se při tvrzení tom o nějaké fantasie opírali, vspo
mínáme, že již kolikráte v tomto listě bylo uve
deno, kterak v poslední době zvolna mění se mí
nění mmohých důležitých osobností politických
u más. Avšak přítomná doba přináší v celý náš

politický, „spoločnaský i bospodářskýživot kapitální
Třebas žednes ještě naší „probesenci“vce

lých zástapech nevyslovovali, co všechno srdce a
svědomí jejich tíší, tak přeďce již poctivě dozná
vají, na kolik bylo za předešlého deaítiletí v na
bem veřejném životě pochybeno.

Okamžik popatřnozpět na dobutu, již skorokašdý — mimo ty nejmladší — pamatajeme.
lety ozval se z Prahy pokřik,

vý poplach, z měhoš vyznívalo, že ty osoby,
Že ti mužové, jež český národ doposud pokládal
sa vzory svých vlasteneckých snah, jejichž pa
mátku nosíval jako světlou stopu ušlechtilého pů
sobení, še ti mužové byli vlastně darebáci, pod
vodníci, šibalové, kteří tak daleko šli, že falšovali
a podvrbli naše tné rakopisy, což také zna

peenalo, o S vrhl a A peýštila kus českéistorie, « až doposu štšla se v srdce
dospívající mládeže čistá láska k národu a dů
vedná hrdost vlastenecká.

Četa mužů, kteří se doposud žádnými zá
slubamí o národ a o vlast a o jejich pomoc a
rozkvět chlabiti a h.nositi nemohli, smělou rukou
strhovali celou řadu mužů ctihodných, všorných,
obětavých i vlasteneckých ze piedstalu vděčné
paměti národa.

Smělé toto ovšem že celou naši vo
nost peděsilo, polekalo. Voláno na mě „podejte

důkazy o tom, co trrdíte,“ avšak pánové ti na
místě, aby důkazy ty podali, jali se na eelý národ
volati, „dokaš, že nemáme pravdu, obhaj ty sám
své výtečníky a své nejstarší literární památky |“

A národ opovážlivoututo řeč připustil
a místo aby důkaz o tvrzení jejich dále bezoble
doč a neuprosně žádal, jal se dobromyslně pa
mátku těch a oněch mužů proti ním hájiti.

To byla chyba a veliká chyba v životě a
pu našeho národa! Neboťamělá. ona tvrzení,

vé, kteří si dali jméno „realistů“ nalezla
ju především mezi naší dospívající mládeži,

v jejíž srdcích podezření proti druhdy uctívaným
Dužám provajená vsbadila nedůvěru a

ybnost vůči všema, na co sluší mla

u Z Aolou a apostí pohlížeti. |toho sm a neblahéhosemene, ješ po
většiněosobnízášťanenávistvčeskourolina
sola, vzbujely osy nešťastné poměry, "s nichž
mládežpojalanoláskukovšemstaršíma jalase
hledatí — pravda.

Pravdu tu pak hledala podle daného vzoru.
Nikoliv, aby pátrala po stinných stránkách toho
čionohomuže,ale ona bez rozvahya ohledu
začala. volati na pořádna jednotlivce: „dokaž,še
nojel , dokaš, še nejsi šelma !“

Podezřívaní jednotlivců, útočení ma čest,
utrhání ma epírání zásluh slavily
V Čechách své orgie.

Než netrvalo to mnoholet a nyníjiž nad
chází nám doba,še předevšímzase mládež sačíná
ma místě písničky radikální písničku novou.

Když útočení na všechny osoby,

jí
vš

BEK

i veřejném působí, jejich vla
Bedovedlo, tu začíná mládež

jejich nehodnosti a nespokojuje

se pouhýminařčeními, nýbrž chytá za límec doy — dou
Najednou objevují se ukasy, že ti, kteří

drabdy směle a pyšně sedali na soudcovákou sto
licí nade všemi počestnými muži, najednou vlečení
jsou jeden za druhým na veřejný pranýř, kde se
dostává jejich působení kapitálního výprasku.

. Poněvadž nám o osobní snižování nejde, tedy
venvádíme jména kteří byli v poslední době
s veřejného života domů posláni, aby se tam
styděli. My to pouze koastatujemea poukasujeme
k tomo, že na ně jiš také došlo a že nastul ko
mec jejich písničky, což znamená vlastně teprve
jenom počátek odvety a odměny za jeiich pů
sobení, jež bylo jenom samá špína, samý zmatek,
samé rozněcování bojů a zápasů domácích.

Jengmaon, Hanka, Palacký, Šafařík, Tomek,
Dr. Rieger, biskup Brynych, Randa, Kvíčala, bai
ti mladí dr. Herold, dr. Pacák, dr. Podlipný, atd.
atd. všichni se octli před soudným tribunálem
paastva, jemuž nyní začíná celá řada nových
mladých mužů uváděti na pamět, aby si především
zametlo před vlastním prábem a lid se od domá
cích štvanic začíná odvraceti ne a novolí ale zdě
šeně lomě rakama, kam to českýnárod touto
cestou došel.

Ano, pro samou domácí pračku, pro mopře
tržité ostouzení odvrátena byla jeho pozornost od
nejdůležitějších a nejvášenějších potřeb a zájmů.
Mladočeská politika po celou řadu let viděla své

ání především v porážení Staročechů a v koč
vání se s místodržitelem Thunem, za svobodo

myslnost bylo považováno snevažování katolické
víry a uvádění ve směšnost jejíkněží a při tom

béno, s jak horečnatým úsi odpůrcové, ne
přátelé a vyssavači českého lidu své posice upe
vňují, jak všude všecko pro sebe zajímají, jak
i do budoucna svou nadvládu a přemoc zařízují
a připravují, až tu dnes najednou stojí český lid
ve vážné politické chvíli s jednou kapsou prá
sdnou a se druhou vysypanou.

Břemen, povinností, úloh má vybývati tolik,
kolik jenom umozolené jeho ruce snesou a při tom
mateřská jeho řeč i jeho víra jsou zneváženy tak,
že na příslušnících národa našeho Ipí jako nějaká
dokonce pohana.

A 00 toho hlavní příčinca? Naše vzájemná
k sobě neláska je to v řadé nejpřednější! Místo
abychom jeden za všechny a všichni za jedno
ho- opirajíce sej o to, Co nás v národ asou

věrce spojuje, postupovali, trpěli jsme mezi sebouřádění buďzbujných myslí anebo nezralých ro
sumů, které při oslavě výročního dne vydání pa
mátného reskriptu nedovedly na schůzi za pří
činou tou konané nic jiného, nežli zapěti odrho
vačku „Já mám trakař novej“, když o ostatním

lčujeme, aniž bychom chtěli uváděti, že to
ylo dětinstvím, když ondyno kupa nadšenců vešla

do restaurace německého kasina v Praze a když
po vypití sklenice piva necbal tam každý jedno
tliveo — škatulku matičních sirek.

Dnes lid a jeho řiditel, totiž všichni
vážní mužové to nahlížejí, že stala se chyba a jiš
také kašdý ví, co to za chybu bylo.

V národní náš veřejný život připušténo bylo
působení živlů, které znamenalo rozvrat a to
rozvrat tak důkladný, jehož odčiňování bude trvat
sase bodně dlouho, nešli přiveden bude každý
opět na své místo, kam patří, aby 8e nečinil
soudcem drahého a raději sám pracoval, jak nej
lépe umí a jak může.

Ve planých domácích bojích těch zahynuly
sta ano tisíce mladých oxistancí, zejmena z krubů
studentských a boj ten svedl část dělnivtva v ros
spor a ostatní národní společností. To všechno
spůsobilo ono neblahé podezřívání a osočování,
jež před desíti lety bylo bezdůvodně a nešťastně
v našem veřejném životě zahájeno. Byla to ne
utěšená písnička, když všechno od podlahy bylo
radikálněobraceno, když chtělo býti vejce
sad slepici.

Kam bychom byli za klidných, vzájemné

saplněných časů těch došli!
Ke dnešní politické a é bídě ni

koli! Alespoň bychom měli lásku, víru a naději,

mit pychoa přemohli a překonali protivenství
Nežpoznání chyb se již dostavaje, komec

radikální písničky u más dokvikuje a proto těšme
se blahou nadějí, še nás nejbližší doba donutí
všechny jíti v jednom žiku a zahajovati své nejen
domácíale ipolitické práce od oltáře, jako se
dělo druhdy.

Těšíme se, še k tomu dojde 60 nejdříve.
Příklad tobo postaví nám před oči i vzpomínka
na počátek mašeho ústavního života, na r. 1848.,
kdy deputace vypravující se do Vídně přednésti
požadavky a prosby Českého národa odcházely
tam se žehnáním svého vrchního pastýře, který je
také i při návratu vítal a „Tě Boha chválíme“ pěl.

Kdo správně vidí ten kašdý uznává potřebu
navrácení se českého lidu do vlastního srdce,
v němž afdlí božské cnosti: víra, láska a naděje.
Pak-li ty v životě svém obnovíme, nikdo nám ne
ublíší, protože nás nepřemůže a proto konec ne
blabé radikání písničky vítáme a mechoeme ani

výčitkou trestati „spěváky“, neboť mají také
svouzáslahu. Prerědějcí "český lid, že
podle jejich noty nikam jínam nedojde,
nešli ke škodě a záhubě.

Politický přehled.
Sbor zemských důvěrníků národní

strany svobodomyslné, který se sešelv densv. Václav, patrona semě české v Prase — v počtu
asi 180 — přijal resoluci, v které tvrdí: 1) že ná
rodní strana evobodomyslná trvá i na dále při zása
dách sjezdu nymburského (klerý však hlásá nejostřejší

opozici, žádá poslanec, aby i na dále se vší rozhodností domáhali se našich práv. 3%).Národní strana
svobodomyslná, uznávajíc potřebu, aby veškeré strany
na radě říšské, které domáhají se rozšífení samosprávy
zemské a provedení národní rovnoprávnosti, seřadily
se v pevnýčik, schvaluje přistoupení poslan
ců českých na radě říšské do svazku parla
mentárních stran pravice, na základěprogramu
vyšloveného v návrhu acresy schváleném většinou
adresního výboru poslanecké sněmovny a souhlásí,
aby sástapcové českého národa solidárně

působili s ostatními stranami pravice,pod tyto pevně a účinně domáhbati se budou splnění
společného pro u, zejména rozšíření samosprávy
semské a provedení rovného práva všech jazyků v říši.
3). V uvášení nynější situace politické a vzhledem na
útočný rozmach německé obstrakce proti integritě a
celistvosti království českého, proti právům jazyka
českého a proti národním menšinám českým ponechává
sbor zemakých důvěrníků národní strany svobodomy
alnéposlancůmčeskýmna raděříšskénutnou v boji
tom taktickou volnost v pevné důvěře,že po
alancové se stálým zřetelem k základním bod ro
gramu českého zařídí své kroky v parlamentě vůbec
a ku nynější vládě zvlášť dle prospěchů národa a
zejmena dle toho, jestliže vláda hraběte Badeniho
skautky osvědčí svou vůli, splniti postupně požadavky

vedlnosti národní a autonomie zemské “ — — Německé
časopisy se slobí, že dle přání našich radikálů po
krokářů a realistů nestala se v národě českém nová
rostržka, s kteró by Němci ovšem nejvíce kořistili.
— „N. Fr. Pr.“ jizlivě praví, še přijatá resoluce udě
Juje poslancům rozhřešení a odpuštění za hříchy

né.
Čeští členové pamské sněmovny

po jí k tomu, že by bylo velmi prospěšno v zájmuské věci, kdyby- s nimi čeští poslanci ze sněmovny
lanecké udržovali pravidelné styky, jako je udržují

oléci obou saněmoven a nejnověji také ústavověrci.
Zejména hr. Jan Harrach se zasazuje za to, aby na
staly pravidelné styky mesi českými členy obou sně
moven. Tím by si zabezpečili čeští poslanci schválení
všech našich požadavků ve sněmovně panské, jakmile
by byly ve sněmovně poslanecké přijaty.

Slezané se dovolávají práva. V ne
děli sjeli se do Moravské Ostravy čeští a polští Sle
zané, aby prokovali o politických a národních potře
bách slovanského lidu. Do Ostravy, která leší upro
střed mezi Opavakem a Těšínskem, sjelo se přes 600
důvěrníků. Schůzi zahájil slezský vůdce (rozený Mo

ravan) dr. Stratil, na návrh dp. faráře poslanceGrudy svoleni sa předsedystařičký vlastenec GIaj
car (Polák, Mdr. Moravec z Klimkovic (Čech), za
zapisovatele dr. Kreisl (Polák) a redaktor „Op. T.“
Otáhal (Čech). Když vůdce moravských Čechů dr.
Palkovský byl uvítal bratry Slezany a zvláště Po
láky, promluvil říšský poslanec kanovník Svěší o po
litické situaci. (Ostřeodsoudil ošemetné německé li

m proti nimš Poláci a Češimusí státi svorně.i farář dr. Gruda a soudní rada Hrubý živě
vylíčili, jaké křivdy se páchají na slezských Slova
nech. Protestanští Poláci rolník Cienciala a dr.
Michejda poukázali na křivdy ve školství a soud
nictví. Poslanec dr. Stratil prohlásil se po ostřejší
taktiku Slovanů na zemskémaněma proti liberální ob
strukci. Nadšeně mluvil o shodě českopolské též ha
ličský říšský poslanec dr. Danielak.

De delegací byli zvoleni: Za Čechy po
slanci dr. Engel, Herold, Janda, Kaftan, Pacák, Sohwarz,
Kramář, rytíř Wiedersperg, Parish a br. Max Zedwitz,
sa náhradníky dr. Mettal a Udržal (Němci kompromiseu
nepřijali a proto svolení nebyli). Za Moravu svolení
Čechové dr. Žáček a Stránský, člen středu hr. Vetter a
levičák dr. Gross. Za náhradníky voleni Němeo Seidl a
rolník Vychodil. Levičáci jsou sa Moravu v delegacích
poprve v menšině, ponéěvadě moravská mittel j, ne
chtío držeti s liberální obetrukoí, spojila se s Čechy. Za
Krejinusvolen Šusteršič, sa Istrii, Terst a Go
ricí sami Vlaši,sa Slezsko, Štýrsko a Korutany
něm. oposičníci. Za Halič Rusín Barwiňski a Poláci:
Jaworski, Jendřejovič, Dzieduszycki, Rutowaki a Popew
ski, sa Bakovinu Rumua Lapal. Panská sněmovnavolí
20 delegátů. Český živel jest tentokrát v delegacích
velmi silně sestoupen. Prod mesvolem dr. Fořt, není
nám známo.

Ministerský předseda hr. Badeni
měl souboj s tratnovským Woltem. Pepeš Lov
XIII. ve ověm listu se dne 12. září 1891 vytknul kato
lický náhled o duellu. Souboj protiví se sdravému roz=
umu; příčíse sákonu Bošímu; pohrdá zákazem církve,
jež pod trestem vyloučení sapovídá k souboji vysývati,
souboj přijati, baď jako sekundent, svědek a pomáhač se
bo účastniti souboji nebrániti. V době, kdy bumanita
tolik postoupila, kdy veřejná ossta právní sosla nasnadě

jest, Musí sspoňpro každéhokatolíkabýti zásadou,ni
kdy a s nišádné příčiny souboje 60 neúčastniti. Hrabě
Badeni byl střelen do ruky, avšak brsy bude uzdroven.

Rumauští královští manželé meškali
ve Vídni, kdeš král se radil s hr. Golnchovským s
Badenim, načež odjeli do Budapeštu, kdež uvítání
byli císařem a arciknížaty a ubytovali se v králov
akém hradě. Ministr zahraničných záležitostí odjel
též do Budapeštu. Zde se bude odbývati porada spo
lečných ministrů a obou ministrpresidentů za příči
nou ustanovení společného říšského rozpočtu. Císař se
vrátil 1. října do Vídně.



V Chorvatsku maďaronská vláda ně mřeními oje lid, který žárlivé bájí svá právanskéa národní. y 4000sedlákův Sen!
pobili tři úředníky, protole se jim pravilo, še uher
aká vláda chystá jim nové úklady. Povstání je teď

tlačeno, přes 40 cedláků přivedeno v okovech do
Vábřeba. Ba sta jich bloudí po lesích a četníci konají
na ně honby,protože jsou obvinění pro aločin vspoury
zabití a vrašdy. Jinak jest lid pokojný. Vador tomu
prohlášen výminečný stav a stanné právo a sedlákům
zakázány trhy v Karlovci, takše nemohou prodati
obilí, drůbeš, zeleninu a dobytek. Věci ty jeou nyní

sa fatku a lichvářům se naskytá nejlepší příležitost,aby se obobatili s bídy selského lida. Žid je dnes
ovšem pánem v Uhrách i v Chorvatsku, takže kře
sťanské obyvatelstvo pořad více chudne.

V Némeeku chtějí trojnásobněsvýšiti daň

s p. aby měly potřebné milliony na nové loďstvoa děla.

V Rack v některýchgoberniích a v Sibiři

hrosí vypokoonti hlad, protože letos šně dopediy tamještě hůře neš r. 1691. Zemstva šádají vládu za pod
póru, sby mohla nakonopiti obilí.

Na Kubě nenastal dosud obrat ve prospěch
Španělů. Spojené «bce Americké chtějí sakročit ve

pěch povstalců, pak-li v říjnu Španělsko ostrova
uby nemspokojí.

| Drobné zprávy.
Zprávy diecésní. Ustanoveníjsou pp.:

Jan Hůlek, sám. kaplan na Sychrově, sa faráře do
Lomnice, Josef Polášek, farář Č. Libchavský, za dě
kama do Žamberka, Ant. Bittner, koop. Hradištský
za kaplana do Opatova (Abtsdorf;, Fr. Okrouhlický,
sa koplana do Vrace, Vil. Kekstein, kaplan Janovský
za kaplana do D. Újezda. Frant. Hofman, koop. Vít
kovský za prozatímního katechetu do Lanškrouna,
František Pralič, neomysta se koop. do Hněvčevaí.
Uprásdněné místo: Česká Libchva, fara patros.

Parishe od 27. září 1897.
Elektrická dráha z městana nádrašímá,

se zříditi na jaře v Hradci Králové. Vyjednévá se v
této příčině a více elektrotechnickými závody. Sou
časně se pomýšlí na zavedení elektrického osvětlení.

Okárka tato nevykročila však dosud s předběžnéhostadia.
Městským inženýrem v Hradci Králové

ma místě resignovavšího inženýra pana Tomáše Sou
hrady, jmenován byl chvalně známý inšenýr při če
ském místodržitelství,paň Kárel Jrabas.

(Osobní. Přelošženíbyli páni soudní adjunkti:
V. Kinst z V. Mýta do Chrudimi, Timon Weil do
Kostelce n. 0., J. Zvěřina z Litomyšle do V. Mýta,
Konrád Král do Kutné Hory, S. Schmied s Jaro
měře do Police, F. Jareš s Litomyšle do Stoda, A.
Jindra do Bychnova, L. Koubek ze Stod do Cho
těboře, dr. Maška s Hlínska do N. Bydžova, Anto
nín Durdík = Jičína do Chlamce, dr. Jan Pro
cházka do Jaroměře, Pavel Scháněl a dr. Vítek
do Čáslavi, Jan Dříza « Litomyšle do Ústín. 0.
Adrokát dr. Ladislav Pavlousek s Jičína stal so
adjunktem v Sobotce, dr. Bican zJaroměře v Poličce.

V sobotní schůzí obecního zasta
pitelstva opětněachválenostavební místo pro uči
telský ústav v Pospíšilově třídě naproti budové obec
ných škol. — Obecní jatka usneseno postaviti u Pou

chova. Architekt pan Weinhengst, který 8 pp. radou Pilnáčkem, inženýremT. Souhradou a měst.
svěrolékařem Hamáčkem vykonal studijní cestu po
Německu a prohlédi si celou řadu tamních vzorných
jatek, předložil stavební akizsy. Možná, že jest ně
mecký způsob výtečný, avšak osvědčí-li se v Hradci,
dovolajeme ai míti jisté pochybnosti. Nejeme zvykli
německé disciplině a budou-li se výkaly jak u nás
obvykle — po sousedsku odrážet, mohou z toho po
jíti mnohé nepříjemnosti, jak pro řezníky, tak pro
město. Ovšem pak-li se bude zachovávat všdy a co
nejpřísněji vzorná čistota a přesnost, budou-li stroje
přesně pracovat, pak možno, áe i ten německý upůsob
we u nás osvědčí Proti atarbě jatek u Pouchova lze
však předvésti i jiné podstatné věci V Pouchově jsou
hřbitovy katolický, vojenský a židovský. Pak-li koná
pohřební průrod zbožné zpěvy a modlitby, bude ne:
mile ve zbožnosti vyrusován, pak-li kolem povedou s
hlukem, klením a bitím poděšenou brávu neb vola
kvikající prasátka, amrdící hrochtející bagouny, po
vezou-li řesničtí v sakrvácených šatech na tých
povozech krvavé maso, Tím pieta truchlících k zem
řelým bude vyrašována A coš, patli se splaší před
hrajícím neb zpívajícím průvodem býk a způsobí ne
štěstí na silnici tak četně navštěvované ? Výtkytyto
se činí zvláště r. 1896 nedaleko hřbitova a pivovaru
postaveným jatkám budějovickým, které postaveny
jsou za zástavkou, která ovšem řezníkům nevyhovuje.
Jest v zájmu řezníků, aby jatka stála blíže nádruží

a vody. Jelíme prolo, en Šosten neb u PražskéhoY 86 nalezlostaveniště pro jatka vhodnější.
čci ty dáváme sl. měst. radě i'naší veřejnosti nauváženou.

šehřeb stařičképaní LudmilyPoapisilevé konal se v pátek odpoledne za velkého
účastenství kruhů měšťanských. Včele průvodu krá
čely školní dívky, pak nádrašní zřísenci a hasiči.
Kondukt vedl vys. dp. městský děkan a kanovník
Musil za aasistence vpp. kapisnů a 6 bohoslovců.
Rakev s pozůstatkyzvěčnélé pamí nesly typografové
biakapské knihtiskárny, kteří se zřísenci ústavu po
hřebního nesly téš četné a krásné darované věnoe.Za
rakví kráčely truchlící příbuzní, vys. dpp. kapitulaí
děkan Dr. Frýdek, kanovníciŠrůtek a Bart
sástapci města, členové c. k. úřadů a členové všech
sdejších professorských sborů, pokudměli prázdno,
četní měšťané a dámy. V kostele Marianském vyko
nány obřady pohřební, načež se ubíral průvod na
hřbitov kuklenský. Šlechstné paní a vlastence buďtež
pamět vděčná a odpočinutí lehké!

Ona néce ví. Rozmárnou tato Kneiel
veselohru eehráli naši ochotníci dle v
resslohr ha Př vm v městskémdivadlev

Opora v Hradei Králové. Členstvobo.
ovůy hradecké chystá během letošnf zimní Balsony
zdejšímu obečežstvu neočekávané . Za epo
luúčinkování as 40 členů besedy, dávána bude v sále
besedním nová zde dosmd noprovomovaná opera 0 4
jednáních „Edip král“ e hadbou od K. Korařovice
na ulova dra Nevšímala. Orkestr posůstávající ze 20
členů, říditi bude známý odborník p.Ludvík Knepr.
V opeře účinkovati bude 9 so a sice pp.: Buná

nek (baryton), Divecký (soprán: Fiala (base), dr.Klumper (deklamace), dr. Morávek (bass), (00
prén», Ryba (tenor), Svoboda (soprán), Topinka (mes

Se skonškami solistů jiš sapočato, sbory počaom cvi
čiti v těchto dnech. Novékostýmy dodá firma B.
Frýda v Brandýse, dekoraci a pekelnou obludu „Sánx“
namaloje p. Bronec. Přístup vyhrazen pouze členům
besedy m jimi uvedeným bh . Uližsí ureřejnéno
bude novinami a plakáty. :

Přístup k Adalbertieu, monumentální
to budově v Hradci Králové, neodpovídá nikterak dů
stojnosti vémného města českých královen, hyzdí třída
Palackého a Jiříkovu a nevyhovuje praktické potřebě.
Přístup je nesnadný, krkolomný, vmoci sdraví a tivotu
nebezpečný, spoasty prachu nebo bláta obtěšají pas
santa dle toho, je lí pěkně nebo deštívo. Doufáme, se
pečlivý zdravotní a stavobaí úřad dosavadním nedo
statkům odpomůže a aspoň v ulici Palackéhodá aří
dit dláždéný chodník až po vchod do zahrady Adal
bertina, odkod vede upravemý chodník do budovy.

P. T. duchovním pánům timtov sná
most wo uvádí, že jiš dokončuje se v tisku spis
„Fesse beneficiátů a moré dané“ od faráře a
b. v. s. ve Stadenci u Jilemnice vid. p. Jasa Kahno;
spis bude zajisté velmi vítanou pomůckou pří nastáve
jicím přiznání příjmů duchovenstva ku daním. Či
výnos věnuje spisovatel ve prospěch dieces. spolko
vého domu „Adalbertinam.“ Stran 61, velká osmerka.
Cena 30 kr. Uprava sličná. Objedaávky přijímá autor
i biskupská knihtiskárna. :

Továrna ma plena, planina, harme
vis a varhany firmyAl Lhota v Hradel
Králové zřídila na Král. Vinohradechv Karlově
třídě č. 8. sklad pian, pianin,a harmonií, aby s praš
ským obecenstvem přišla do bližšího styku. V Frase
kupojí bohužel dosud piana se skladů vídeňských,
ač tyto je ponejvíce od českých výrobců kupují.
Hradeckéfirmy Al. Lhota, Petrof, Radolf Pajkr

(P *pol., v Třebechovicíchveledilna pana Vamického
poslouží českým sákazníkům stejně dobře jako
firmy vídoňekéa zajisté laciněji.

Státní podpora a pomoc za příči
mou živelních pohrom. Včerase jednalona
říšské radě o pomocné akci krájinám živelními po
hromami postiženým. Ve vládaí ošmově te vyšaduje
celkový úvěr 8 milionů slatých. Nejvíce utrpěly země
české a rakouské. Pro království Osské ustanoveny:
nesplatné podpory ma opatření potravin, semena k

setí, píce na opravy a stavby poškozených domů,stájů, závodůatd.) nesplatné podpory aš do výte
1,200.000 zl. Se splácením těchto podpormá se po
číti 1. ledna 1900; aplátky se mohou prodloužit až
ma 15 let. Morava dostane nesplatné rodpory do
150.000, Slezsko do 100.000 zl. Na obnovení řečist
v postižených krajinách nevyhnutelná podpora obaáší
v Čechách 800.0w0 sl. Labe a Upa na př. prozrasily
si na některých místech nové řečiště a kdyby na
př. u Králové Dvora vystoupila voda jem o třičtvrtě
metru, jest nebezpečí,še KrálovéDrůr nebude ledeti více
na Labi, poněvadš řeka by ai prorazila nové koryto
daleko od města. S opravami se musí počíti rychle, ne
mají-li se státi mnohem větší pohromy. Na opravení
silnic, mostů,státních železnic povoleny byly potřebné
maximální úvěry. Jak z odůvodnění vládní předlohy
vysvítá, činí v Čechách povodněmi opůsobená škoda
na statku soukromém, pak na veřejném jmění obcí a
okresů 15,291.440 zl, v Hor. Rakousích 6,200.477, v
D. Rakousích 6,042.960 zl. v Solmobradsku 411.060
sl., ve Slezsku 507.700 sl., v Bukovině 640.000 sl.
Jiné země utrpěly menší škody.

Gustav Adolf Verein v Brač. Dne©.
září konala se v Brně 86. hlavní echůse rakouského
ústředního spolku Gustava Adolfa. Jak známo, spolek
tento vedle Schulvereina jest nejúčinnějším šířitelem

propagandy německénodacha v Rakouska a jest pouzeliálkou říšskoněmeckého blavního spolka Gustara
Adolfa. Gustav Adolf-Verein jest spolkem náboženako
německépropsgandy a spojuje vyznání lutrianskéi
helvetské. Zastoupeny byly kromě Štyrska, Haliče s
Dol. Rakous všecky země rakouské. Slezsko sastou

no bylo známým Slovanožroutem superintendentem
drem Th. Haasem. Propaganda Gustav Adolfrereiňu
je tím účinnější, poněvadě pobyboje se ma poli nábo
ženském. K ní přikluňuje se čím dále tím více intel
ligence německá i v Rakou+ku, zatím co veliká část

české KE šenoe v naduté bezmyšlenkovitosti a povrchnosti důlešitost otásky náboženskonárodnípomíjí.
Schůzí a výkonů Gustar AdoHvereinn v Brně súčast
nil se tentokráte značný počet Němců neprotestantů
brněnských. Spolek čítá 246 hlavních spolků a 184r
filialních spolků. Také české země obepíná hustou aftí
náboženských obcí. Pro Rakousko věnuje letos 150.000
marek! Na Mcravě nasnačena pod 50, veSlezsku
40 obcím. Doporačujeme hnutí v Adolfrereinu
bedlivé pozornosti českých myslících hlav! — Tak
píší mladočesko-rádikální pardubické „NeodvisléListy“.
— K zprávě této dovolujeme si jen podotknouti, že
nedávno některé protestantské časepioy měly smrtelný
strach, aby se německýGustav Adolf Verein

na české protestanty noroshněval, proloče někteřís mich nechtěli si dát německou nadudosť líbiti.
BOleté kněšoké jabilemm clavilnaden

sv. Václava v Ostřetíně vdp. vikář a děkan František
Čermák. Celé osada oslavila významné toto jubile
um milovaného kněze. V pondělí o 8. hodině večerní
uspořádalo sastupitelstvo a občanstvo všech přifaře
ných obcí velkolepý pochodňový a lampionový průvod
se školními dítky a učitelstvem, sborem literáckým
hasičským a mládesockým Zapěn sbor „Tya přítel

náš,“ dítky pek zapěly plesů „Čechykrásná“ načeš

p, oči Kaloas proalavi delší řečoBP. jabianta e k celéma ahromášdění a jménem ško
val za četné oběti, které vdp. jubilant přineslsdej
šímu kostelíku a celé obci. Oslavenec utým hla
sem děkoval, načež zupělí sbor „Bývalí vé. Dra
bého dne uvedení a hasičí s Velin, družičky a
přečetní farní osadníci a ctitelé = Holic, Jelení, Bo

10- B.pedBorněV „dát atd. upírají. ©
10. í ova, oslavenci opřeek mládenců a p. 4.Ko
houtek, sa obec, p. Shejbal za sbor hasičský a
literácký. Po provolání slávy odebrali se všichni do
kostele, aby si tu vyprosili jubilejního požehnání; sde
vdp. vikář Čermák opět shromášdění poděkoval. Ne
to měl slavnostní kázaní vdp. ThDr. Jindra. Poslése
četl vdp. jubilant el. mši uv. sa secistence dp. Dr.
Jindry a VYosáhly z Holica dp. Hor y s Chvojna.
Z Ostřetína ce nám dále píše,žetéž četníduchovní
jiš v sobota přinesliovůj bold ablabopřání oslavenci.
jmenovitě s Pardebic, Holic, Rovně, Kunětic, Čezemie,

Bejště a Chvojma. Vdp. víkar. sekretář Sloup. vý
mluvně a případně vylíčilzásluhy oslavence, jež ne
zůstaly bes uznání J.B. Milosti, který jej jmenoval
čestným děkanem, obec jej jmenovala Čestným obča
nem, spolek líterácký a hasičský pak čestným členem.
Dachoveastro věsovalo milenému vikáři drahocenný
vikářský prsten. |

tok. SJ. Aloisie Moudrova, dcera hostina
ského v Norém Hradci Králové a pam František
Otmar, typograf v biskupské knihtiskárně v Hradci
Králové, alaviti budou sňatek ovůj ve čtvrtek dme 14.
října o 11. hodině dopol. ve farním chrámu Páně sv.
Antonína v Novém Hradci Králoré. — 81. Františka
Svatošova a pan Václav asaík, slaviti

budoa sňstek svůj v úterý dno 6.Ra o 6. hodiněranní v kathedrálním chrámu sv. a v Hradci
Králové. Gratulujeme!Jak čelitizemědělskékrict? 5 trpkou
zkušeností, kterou v posledsích10ti letech prodělal,
vrací se českému sa6 rozvaha. Teď i samotní

lanci přisnávají, še dobýti samostatný český stát,
povaci a samostatnou skou samostatnost,

povsnésti váhu a výsnam českých sněmů, uskutečniti
myšlénku ho práva jazykového, vytrhnouti se
stupitelstvo národa sz čí cizích zájme, pracovali
k rosvoji ústavních řádů, provésti rovnost a politickos
svobodunení taksnadno,jak seto alibovaloa my
slilo ve volebních schůzích a manifestech.. Ba i pé
stovati slovanskou vzájemnosés ostatními slovanskými

márody, opraviti volební řád ve provpění rolnictva,savésti přímévolení v obcích vských, zamezili
stenčo selského majetku, rozšířit samospráva zem
skou, okresní a obecní, automnomisovatpolitickou správa
jest velmi obtíšno. Obmesíti kurii velkosta ou
také nelse, nao poslanci čeští jsou teď více mež
kdykoli jindy záni na pomoc katolických a kon
servativních velkostatkářů, při volbách delegací
dostali jeme v Moravě jem potmocí jejich většinu, a
budeme je i německé s slovanské klerikály potřebo
vati velmi často, vádyť liberální Němci se snaží, aby
proti nám poštvali oslé Německo a ochotně by obě
tovali maše hospodářské zájmy Maďarům, jenom aby
nás hmotně i národně poškodily. Bosmnožiít a svelebit
vsdělávací prostředky lidu, vyprostitškolu s byro

kratického ra, vrátit ji vý ě do právy obcea sněmu, vydat zákon, jímš by české dítě vráceno
bylo české škole, postarati se, aby česká mládeš chrá
pěna byla před dalším sboubným poněmčováním, vy
moci rásem zrušení školného, nenechati české menšiny
bez ochrany Němcům na pos neobětovat ani jedem
zájem národa z úslažnosti k vládě nebo k Němcům
— to 4e také tak hravě nedá provésti, jak si to naši
radikální hospodští politicimyslili. Ještě hůře se to
má s prováděním slibů: povznésti zemědělství, svýšiti
ceny hospodářských výrobků, umírniti břemena ne
spravedlivě rozdělená, odstranit nespravedlivý nynější
systéme zemských přirážek, který nejvíce tíží rolníka
a šivnostníka a který od břemea přirážkových téměř
osvobozuje movitý kapitál. :

Naše rolnictvo po posledních trpkých šestimě
síčních skašenostech ví, že vydatné pomoci s Vídně
očekávati nemůže. Staročeští poslanci, kteří musili
ve Vídni pracovati s obrovskými překáškami, vymohlí
poplatníkům našim různé elevy poplatkové a snížení

daně č ročně o 2,450.000 sl, coš za 15
Jet vydalo obnos téměř 37 mil. slatých. Teď
ce ilo naším poelancům, velkostatkářům a spo
jené pravici, že vymohli Čechy smíšení daně po
zemkové s 11.64 milionu na 11 milionů, tedy ročně o
840.000, si. a k tomu 30ti ntní slevu, tedy
1,100.000 a). Úhrmné snížení daně pozemkové bude
tedy v Čechách teď obnášetí ročně 1,640000 zl. Mla
dočeským poslancům podařilo se tedy vymoci roční
alevu 00.8 m. sl. sice menší, ned Staročeší alesa to budou
musit povolitivládě vyšší daň z piva (8'60 zl. místo 1.67
sl. s ho hektolitru, s líhu (50 místo 36 sl z 1
hl.), s cukru (17 sl. místo 1r zl. s centu) atd. Stát
tedy na poplatnictvu jinak vyždímá, co jinde mu ole
vil a sleva 4! kr. = katastrálního výnosu českému
rolnictvu roshodaě nepomůže.

Rolnictvo teď ví, še jedině svépomoc mu pomoci
může. Nákupy a prodeje ve velkém, konverse dluhů

na nidší úrok, savedení levného tan“ upravení
poměrů tráních a dopravních byly by další pomocné

PS Bolníkmusídále tati atím, že ceny někte
rých obilin a plodin ealy. Obilí a plodiny k setí

Přetované více, neš které se vozí do mlýna nebo,eré se ku krmení neb k jiným technickým účelům
prodávají. Brambory k sázení pěstované mají mnobem
větší ostu nežli brambory do líhovarů prodávané.
Dále třeba uvášiti, še některé plodiny 00 u nás v do
statečném mnošství nepěstují. Semenas cukrovky
i krmné řepy kupujeme po většině z Německa, ač
lse u nás vy vatí semena stejné vnitřní hodnoty.
Tu miliony, které naše cukrovary ročně sa hranice
posýlají, mohly by zůstati doma, kdyby se semena
od našich rolníků vala. Lněné semeno kopu

raských pobaltických semí a s Tyrol,
ač v našich pohorských vlhčích krajinách bychom ná
Ješitou kalturou mohli v vati semeno stejné
vnitřaí hodnoty. Semena travní kupujemetéměř



výbradněs jižní Francie s se Škotske, Lékáraické
rostliny kupujeme rovaěš s ciziny, 6m0 v
dobé kupajeme jiš i jeblka a hradky s Ameriky.
VNěmeckutrží miliony sa pěstování velkých jahod,
u nás ci toho nevšímáme, 00 vynášínejvíce, co by
se tedymělonejvíce Apřetemés masí
rolník máš počítati s tržními poměry.

- © pokl dne 30. m.m. urolníka J.Tujeh
isna v Habicíchč.N.Škodaobnášípřes800zl.

Krádoš. Obchodníku J. Havloviv Laadově
ukradli neznámípachatelé dne 24. m.m.sa 47sl.

Vo prospěch Soveročeské jednoty
sebráno bylo dne 26. m. m. v Samonicích u

při posvícenaké zábavě penem AL Aadrýsem zHradesov .

Biledají se dědicové. v OgulístAna 38.09

kasu per 748sl 68 kr.. dále ditky po
Pímové.Barbora aJosaf Píme,taktéž s K.Hory, snichž
kašdémuodkésel po 1686 sl 63 kr. Poněvadš Josef
menš. eym VáclevePímy, dělníka = Vellsn ©matky
Anoy,dosry PavlaWerneras Bykáně,zodne 3.února
1681 v Kutné Hořeanebvnej
nění dědicovénechťse
Hořeaneb přímo uJUDre Milan: Vardissa, oůvjetaíkai
he. javního bitježalka v Ogalině, pliblácí.

Česká, křesťanská firina JaromírGross,

byáretechnický ústav v Litoměřicích,rosecitá nj bobatým obsahem opatřený, nový osnní poručujeme
tato solidní křesťamekoufirma všem českým městům
a ústavům, stavitelům a rolmíkům kn zařízo
vání vodovoda, čerpadel, lázoňakýchzařízení, sápachu
prostých klosetů atd. oo nejvřelejí. Zvláště upomor
ňujeme naše čtenářstvo, še i v nynější národnostně

hnnté době stálé ještě nalemaeou čerpadla německých
rem z Ústía z eplic v ryze českých krajích hoj

ného odbytu, pročeš obratně ee v pádapotřeby jen
ma nášince © utíkojme peníze do cizích nám

nepít n nou raj jich pak při nejblišší příležitostipro m
„Zpráva Elaté Kalby čili Dědletvý

sv. Luduniiy“ © Písku právě rosesílá údům spolko
vým letošní podílní knihy obrázkové Zi Lístky a Zlsté
Elesy 6. 834. — „ZL Lístky“ (pro mládež do 11 let)
uspořádaliFrast. Pech, č. kanovník a děkan aEdv.
Mérg!; „Zlaté Klewy“ (pro mládež domělejší) upravil
proí. Jos. Nedvídek. — Doporučujeme ZL knihu jakožtp
četbu mládež zábavně poučující, ušlechtající a mímo to
velice levnou. — Dotasy a objednávky řízeny baďtež na
Správa Zlaté Imiby v Písku.

Zlatý n ©k. Dne 19. m. m.nalezi ma

lířský pomocník K. pe ze Sekeřic u N. Bydšovazlatý čláskový náramek před hostincem „selený strom“
v Jablonci n N. a odevzdal týš me pelicejní komi
sařství v Hredei Králové. :

Haltonská sladká šamivá vína,
klorá se vyrábějí ze sladu pomavcí víoných kvamic a

F ;k Ei:ii

jsou sladkýmvíněmbrosí vyrolstivoliknarevolucívpití,
ako způsobila řepa <ukrová v oberu sladění. Firma Hel

blog s spol. ve Wandsbecka, hamburgském to předměstí
může ve svém závodě ež 10.000 bl. takovéneto vína se
sledu vyrobiti. Bade-li toto víno laciné, vytlačí zajisté
kobalky f lísěry jikož i padělaná vísa, která se nyní
velkou +ětšínou vyrébějí e která přivoudtinau | (faslem)
silně páchnou. Rolniotro by nemělo s nového vyoalesu
Škody, neboť otay ječmenů asladů by stouply následkem
svýšená poptávky..

Zastřeli! dívku pro odepření hu
bléky. Lesní příručí br. Grfioneho, Frant. Luňáčeky
dostavil se k trestnímu soudu do a udal,
še 19letou dosrn hostinského Marii Gittlovou v Řa
číně zastřelil, Četnictvo jiš jej po dva dny stihalo
pro úkladnou vraždu a vyšetřilo následující akuteč
nosti: Luňáček nalesal se s dcerou hostinakého ve
světnici hostinské samoten a žádal od ní hubička.
Marie Gittlova to však roahodně odmítla, načeš jí
Luňáček hrozil zastřelením. Tato povašovalahrozbu
jeho na šert a se smíchem probodila: „Nodobře, ra
ději neš zítra l“ Roasloben tímto posměchem vytáhl
Luňáček revolver a spustil, děvče ihned skleslo na
sem. Otec její, který opal, ihned přiběhla nalezl již
svou dceru mrtvou. Vo smatia podařilo
se vrabu uprohnouti.Propuštěnísociálně-demokratie
kých poduěltolů ve Vídni stalo se ve dnyskutkem. Okresní školní rada propustila zatím 6pro
satímně ustanovených učitelů, kteří byli největšími
křikloumya agitatory. Roshodnutí toto vyv vkru
sích křesťansko-oociálních velké uapokojení; zato ži
dovští liberálové a socialisté suří.

Proti ké irridontě sějná vléda
kozočné ostře vystapovati. Po chebském a ašském
redaktora vzat do vyšetřování pro zločim volesrády
pověstný poslanec Iro.

Zvěsti s východních Čech.
. (Ze Seopotmlce. Na začátku školního roku

dostalo se nám pěkného nadělení. Byl semposlán uči
tel evangelík. Máme tedy beznáboženskou škola v ce

lé Jet kráse. Panuje tím velikérozhořčení-vosa
dě, kdedosad nebylo ani jednoh> jimověroe Měli byvšichni rodičové katoličtí porstati a u © k.
okresnímu inspektorovi ve Vysokém Mýtě za ta ne
šetrnost ke katolickému obyvatelstvu sdejšímu se po
-děkovati. — U nás jest čtenářská beseda. Ta potkalo
veliké neštěstí. Z-ratil se jí jednatel Josef Novák.
Jest po něm veliký shon. Kdoby o něm věděl, žádá

[. aby ho baď živého neb mrtrého sem dodel. A coudělal“ N pod tím jménem do „Osvěty lida“,
která avé sv 0 i u másroslóvá, o n ch obča
mech, že jtou klerikádní. Ont ovšemjsou klorikální

dem! jvětší chybu avšsk udělal Josef Novák, že
ednoho kterýš právě „Osvěta lide“ odebírá,

tom jako velkého lidumila a vlastence
vylíčili.. To ee jlo!Neboť ten odběratel „Osvě

lida“ mení ani jedno ani drahé. Není lídumil ne
boť jeho heslem jest: „s cizího krev neteče“ ku př.
u majetku sv. muada. A obštavým vlastencem

nehí. Býti velitelemhasičů a kdyš v oousedství
hoří, k ohni se nedosteviti, to neuzná nikdo za ohé
tavé vlastemeotví. Z toho je viděti, te pan velitel ne
rad obed hasí, raděj do ohně fouká, an štve občany

j sobě. Neš 20 při obětovati, tu rozhodné
epší jest, bráti sa kašdý krok velké diety s peněz

sirotků. To je to obětavé vlastenectví. Každého zo
stouseti, kde komu .co utrhnouti a při tom v bázmí
Boší vám pojídati „husté se řídkymi.

Z KAběle u Josefova. Slavná c. k. okresní
školní rada ve Dvoře Králové darovala letos škole
zdejší 30 krásných obrasů k vyučování biblických
dějin a rodičové žáků IL třídy ochotně přispělik za
koupení nového krásného kříže pro IL třídu školy

darem 4 sl. 40 kr.; oststní doplatil náš du
chovní správceJan Kavánek jená ci již od loňského
roka velice přál, aby naňe krásná škola měla ve tří
dách také krásný kříž, který jest nejpřednější pomůc
kou k výchově nábošenské. Šlechetným a obětarým
dárcům naše upřímné „Zaplať Pán Bůh“ P, Koszlovi,
řeabáři v Hradci Králové, sa umělecké provedení kří
še vyslovuje se tímto úplná kojenost. — Oprava
badovy pro zdejšího duchovního eprávce bade jiš co
nejdříve úplně provedema nákladem obce.

EZKrálové Dvera. (Slavnost odhalení
pamětní desky na 80letou jpamátka nale
zení Reakopisu IKrálovédvorského ve Dvoře
Králové n. L) Dne 35. a 26. září t. r. byla zde
důstojač oslavena S0letá památka nalezení Rakopieu
Královédvorského, který v den sv. Ludmily (16. září)
1817 ve věši chrámové objeven byl Václavem Hankou.
V předvečer slavnosti sehráli snaživí divadelní ochot
nící L. Stroupešníckého „Paní mincmistrovou“. Před
div. představením p. Janla přednesl sdařile tento
krásný proslov:

Ton čarný zavzeši, tajnýa přec známý,
sečl v kraje naše svekem dojemným,
chvěl duše čsské všemi hlubinami
a pěvcům zvonil v madšení a rým. —
Vy kralodrorské malé blány,

tak sbofněny i nkfrány, —sežloutlé naše lístky skvetlynám —
jak první květy mladistvého jara,
jak prrní skřivánka ton kvýš. nám
S vás zasvučela melodijejara|
Váš hlahol z české duše najisto se vsnes —
coš na tom, zda to bylo včera čili dnes.
O buďte šehnány, vy naše ekrosty,
vám platíš dnešního dn» jásot prostý!
Vy čarovnou svou opojivou mocí
jste hvězdami nám plály smutnou nocí
a v srdce národa jste moc svou lily,
še k práci, k sápasu měl dosti síly,
že svaté nadšení jej proudem bojů neslo,
že sášlí nepřátel jim podvráceno kleslo! —
Ó baďte šehnány! buď žehnán ity tichý stánku

svatý,

5jebošto kobky šeré pokladvynesen| —Jsi prostý, ohráme, jako naše české chaty,
a plece mnohá skrostnou duši chová jen! —
Jsi prostý, arak však s úctou k tobě sírá,
všdyť r kobky tvojí Lumírova lýra
nám ozvala 60, úžasaž jal svět! —
Hle, nad tebou sřím velebně se chvět
korouhev naši českou světce Václava!
Stůj. chráme s námi, s námi zůstaň avětče náš!
V tvém jménu jistá vítězství nám zástava,
veď pravou cestou nás, vždyť sid svuj znáš!
Kdy za osvěty jdeme slankem zářivým,
Ó nedej zohynomtinám ni budoacím|
Po proslovu recitoval p. prof. Jirka báseň zru

kopisu Královédvorského, pak následvsl šivý obras,
o jehož sestavení získal si přední sáslahu p. Zita s
p. Saloem.V neděli, 26. prosince, shromáždily se kor

porace a spolky v Hankově zahradě, odkud před 10.. ubíral se průvod k děk chrámu Páně. Zde před
mesl gym.professor p. Jan Jirka slavnostní řeč,Která
nalezla všeobecného souhlasu a pochvaly. Řeč proslo
vena byla s velikým nadšením a ovědčila, že řečník
upřímným jest obhajcem Rukopisu Královédvorského.
Po slavnostní řeči zepěl zpěv.spolek „Záboj“ slavnostní
kantátu a na konec sloužena byla za četné assistence
slavná měe sv. a chvalozpěvem sv. Ambrože „Tebe
Boha chrálíme“. — Odpoledne byl vzabradí Hankově

lidový koncert, který provedla městská kapela za mistrného řízení Jos. Kafky, ředitele kůra. Kapela ta
koncertovala i při divadelním představení a přispěla
memálo ku svýšení slavnosti. — Pamětní deska, do
věže chrámové zasazené obsahuje is: „Léta Páně
1817. v den sv. Ludmily v této věži Vác. Hankou
objeven jest Rakopis Kralodvorský“. O adar elavnosti

má zásluhu městská rada za spolapůsobení
Svatojanské jednoty, ktera pečuje o důstojnou obnova
děkanského chrámu Páně sv. Jana Křt —Děk. chrám
Páně nyní velice získal sbořením neúhledné a sešlé
kaple ne jižní straně e odstraněním křovin, které
kostela byly maškodu. Odstraněním jich vsníkne nyní
úhledné kostelnínáměstí, ješ sloužiti bude k ozdobě
města. oueno jest, aby ještě odstraněna byla ha
eičská bouda naproti kostelní věži. Lze se nadíti, še
póči městské radya hasičské jednoty přeložena bade
mnamísto jiné zejména nyní po dokonané zevnější

ravě chrámu Páně. Telegramy ka slavnosti zaslal::
jd. p. biskup Královéhradecký: „K drabému

pokladu Královédvorskému, jakož i k osmdesátileté
ročnic| nalezení Rakopisu blahopřeji. — JUDr. Anto
nía Pavlíček s Karlína: K oslavěukončeníze
vnější opravy starobylého chrámu Páně jakož i k 80
leté nalesení velectěné památky našeho písemnictví
národního nejvroucnější blahopřání.— P. Pácalt
z Prahy: Rukopis badil v nás žácích bývalé realky
Vaší první nadšení vlastenecké ; Inuli jsme k námu
s rou vřelostí mládí svého. Kéž véčně zůstane

vprován smyslu slova, avšak ta banba před náro
o

ha]

«

drahým všempo otcíchklenotem| — Jos. Šrámek,děkan v Novém Bydsově pronášísláva na počest a
oslaru Boží dokonanéma dílu©osvědčenému cita ka
tol. města Dvora Králové.

Z Velkých Sosmie Vadělávacía politický
katolický spolek „Mír“ pořádal dne 20. září měsíční
ochůsi členstva, které se účastnili občané z farnosti
jesenické. Dp. František Pospídil v delší promlavě
mistrně vylíčsl zásluhy ov. Václava o nérod český,
obšírně se smínil o tehdejších poměrech ve vlasti naší,
v Polabsku,na Moravě a vříši německé a na základě
historických fakt dovodil, že sv. Václav byl mejen
prozíra rosvášným vladařem, ale še si sískal ne
emírné zásluhy o zachování národa a jasyka českého
Výtky, které činí našemu světci naši radikálové, jsou
naprosto neoprávněné. — Redaktor „Obnovy“, Fran

tišek Štábi smínil se pk o výsledcíchrevise daněpozemkové, vypočetl další oprávněné požadavky rol
nietva a promluvil pak o berní opravě, která vstoupí
v platnost. V další debatě poukásáno ještě na mno
jiné potřebné věci.

Z Kolína. Ve smíšenéobci Libenicích
byla konána volba učitele přiobecné škole. Ačkoliv
člen jednoty uč. Jos. Šafařík od rozšíření školy v Li
benicích nepřetršítě působí, ač jest i nejstarší pod
učitel a k tomu ženatý a ač mu ono isto právem
náleží a i mu slíbeno bylo, přece místaí školní rada,
vesměs ovangelická, svolila sa učitele žadatele mlad
šího a i méné kvalifikovaného a to s té příčiny, še

pa Šafařík jest členem Jednoty katolických učitelů.jímavo jest, že při schůsi m. školní rady nebylo
přít. členů nadpoloviční většina — přibrali tudíš
3.nečlena, jehož hlas rozhodl. O míeto hlásili se dva
učitelé: avšak evang. místní škol. rada navrhla pouse
jednoho a drahého pouze vypastila. Dlesákona však
mají býti oba navršení. e nyní, jaké stano
visko zaujme slav. c. k. okreení školní rada, sda
spravedlivé a nebo stranické. V takovýchto případech
budeme vždycky na stráži.

Ze Svimar. Spolek „Nerada“ osvěcujepra
podivně lid. Ondyno přišel osvěcovat téšnaše rolníky,
řemesiníky a dělníky. Protože zastapoval sl. spolkové
presidiam švec Hanousek, měl u nás Nermda rozhod
nou smůlu. Když jakýsi holobradý studentík nadával
na nejd. našeho pana biskupa Brynycha, okřskovali
nezvedeného a nedoučeného pána rolníci: Mlčte a ne
švaňte uš! A když „osvěta“ z Hradcenetáhla sir
ky, volánona ně: „J -li kluci odtad nepotáhnete,
dostanete řezu! Tato slova hradeckým radikálům im
ponovala a v sále hned na to opamovale„tma“

Pozeámka redakce.
Není zajisté sporu o tom, že ajesdová řeč ndp.

biskupa Edvarda Brynycba „O školské otázce“ jest nej

pororohočnějkím pvlitickým projevem za posledních let.Čechách se sice v novější době stále více řeční, než
pracuje, ale řečnické tyto výkony jsou určeny jen pro
denní potřebu posluchačetva. Obeažná řečvšsk proslulého
katolického řečníka činí nárok na bistorický záznam, ne
boť školská otázka dá se jenom rozluštit prográmem v
bečí této vysloveným. Neváhali jeme znamenitou tuto prác;
rosšířiti „Časovými úvahami“ v nejširších vrstvách lido.
vých, a toužíme, aby každý katolík opatřil si tuto pa.
blikaei. Při větších objednávkách učiníme mimořádnouslovu |

Čís. 2904.

Vyhláška.
——ěi

K dodávání chleba pro c. k. věznici na rok
1898 potřebného, vypisuje se tímto ofertní řízení
a mohou se zapečetěné, 50 kr. kolkem opatrené
a zevně jmenem offerenta označené oferty včetně

do 7. října 1897 do 5 hod. odp.

bod presidialního protokolu c. k. krajského sonduati.
K offertnímu řízení připouštějí se jen doda

vatele, kteří chléb sami šivnostenský vyrábějí;
překupnici jsou vyloučení.

Měsičně jest zapotřebí as 4C00 porcí obj
čejného černého chleba po 560 gramech, as 150 kg.

obyčejného černého a as 90 kg. bílého na kostkynakrájeného chleba.
Kauci která 300 zl. obnáší, dlužno zároveň

s offertou složiti
V podmíoky dodávací lze v presidialní kan

celáři c. k. krajského sondu nahlednonti, jakož i
podrobnosti dodávky vyzvěděti.

Prosldlam ©. k. krajského soudu v Hraácí Er
dne 23. záM 1897.

C. k. president:
Vonďráček.

Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 25. září 1897. 1 h

pšenice sl. 7-70 až 9.80, žito sl. 6.25 až 6.70, ječmene
sl. 4:95 až 8-65, oves si. 2-80 aš 3.15, proso si. 4.50.
6-00, vikve sl. 5-— aš 009, brách sl. 800 až 900.
čočka sl. 8.— až 14:00, jáhly zl. 9.20 až —0.00, krup zl
$— až 32-——,bramborů zl 1:60 aš 180.

V Králové Dvobe n. L. dne 25. září 1897
pšenice 900 0-00, žito 6-45 6-65, ječmen 000 4'50
oves 275- 3-—, hrách 6.— 9—, dočtu —00 ——
vikev 670 7-2), jábly 8-—, 16:60) kroapy 8-— 12—,
brambory 2:00 $ 10, vejoe (kopa) 1:90 2.—, máslo 1-04.
1.13, tvaroh 14 kr., maeo hovězí 64 kr., maso tel-cí
56 br., maso vepřové 7% kr.. mas) skopové 60, seno
3-00 dláms 2. 0 ves 700 7-20.
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ť
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Od nejvyššího dvormího úřadu

Františka Josefa L,
podařilo se firmě

v Prostějově
s císařských sklepů ve dvorním hradě

ve Vídní

větší množství starého, velmí„domnébo, úvodního
víma s nejlepších a nejušlech ejších c Rakouska výminečně zakoupiti, a dovoluje si hořejší firma

p. odběratelům

k čemaž všichni milovníci pravého2

Oltáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek
180 w každém slohu

správně, solidně a čistě provádí

uměl. závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
vísychrově. .

(Založeno1858.)===
Prorodano přes 300 oltářů. Najlepší odporučesí.

Množství vlastních nákresů a fotografií
ga> k volnémunahlédnutífranco.i

(146)

„8dipl.,2stát.

darma!Pisárnave

ct. obecenstva.

V úctě dokonalé

„BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

ku pozlacování oltářů, náhrobků
a vedkerých potřeb kostelních.

% Mimo to přijímá a vkusně provede

malby chrámů.
Vzorky pšedloži se na požádáni.

(18)

Hauptstrasse28.Zástopcisehledají.

oehrannmé.10.000důkazů10meď

Značnělepšívkafdémohledunežvšechnyostatnípro

lZkouškapostačí!Brožuryz

Žádnádřevníhouba(dřevomorks)avlhkostzdívíce středky Vídni,IV.,znaky.
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4

© Navšťivenky

60 kr. výše

B. knihtiskárna

SYRECKY
olomoucké,

ovětoznámé, pikantní chnti, kterým se žádué jiné nevy
rovnají, nabízím sa mírných cen. Skilovou asi bedničku
obsahující všecky druhy na skonšku, odešlu proti předem
zaslanýma 1si. 80 kr. poštou. — Olomoucké ayrečky
prodávají se v cizině jako del'katesa! Adresa: (48)

V. Sindlerová Olomouc,
Ztracená ul. č. 18.

Nábytek. Výbavy pro nevěsty.
+ Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnie.

Výroba a sklad nábytku

K SKUHERSKÝ,w Hradoi Králové
Svatojánské náměstí číslo 87.

$€ Sklady tabulového a dutého skla, porcelé
x nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.
U ACC Čenníky a nákresyna požádánífrko,

:

—KX
+ Kočá

ne tavy, ida“
X o vlorné doporačaje né

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradoi Králové.
Vyxmamenán na výstavách: V J
brmou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní
bronzovou medalií, v Hradci Královénej
Vyznamenání čestný diplom s právem

zlaté m © s korunou.

x
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FILIÁLKA

dármostonské banky pro Čechy a Morava

Královskátř. č. 3. V PARDUBICÍCH vo vlastním domě— 0- —

Akelový kapitál 8 milionů zlatých. Reservní a pojisto
fondy přes 2,000.000 zlatých.

Adreespro telegramy. Živnostenské Pardubice.
Účet v clearingu poštovní spořitelny č. 830.389. Telefon č. 6ss (Šměnárna

I prodej všech druhůlosů, cenných akcií
Hlorit,zástavních listů, devis i |valut. a « 00

tažených zástavních listů, obligací « veškerých ku
ponů. Poulkkásky na všechna bankovní místa tus i cizo
zemská. — Zvláště čilé spojení s Amerikou. Zakázky
pro bursu za podmínek nejvýhodnějších. Zálohy(půjčky)va
cenné pspíry a zboží za mírný úrok. Eskont směnok a jich
umísťování (domicily). Uschovávání cenných papírů. — Od
starávání vinbulacía dovinkulací. mání vkladů
na spořitelní knížky na pokladniční poukázky v béžném
účtě a na dčet Birový proti vydávání chsků. Koavertování a
obstarávání půjček hypotekárních a komunálních. Komisio
nářství pro cukrovary, prodej cukru a petroleje ve velkém

kKRÁŘÁKÁKŘYk kkÁ
Žádné

sesouvání:
a sříceníse studní ve |

Oléným sprévámobcí, pivovarů, cakro
varů, vůbec všech průmyslových podniků,
jakož : pp. stavitelům a soakromaikům

při eařizovánínových studní, dále ctěným f

správám dolů při stavbě šachet nabízí se
nižepsaný etavitel c. k. priv. bespečných
adravotních osmentových stadní a šachet
ku provádění těchše se zárukou. S.udně JP
tyto předčí všecky aš posud užívané ne
jen tím, že stavba jejich jest úplně bes
pečná a lehce k provedení možná | v té
nejsypčejší půdě, ale hlavné tím, še kašdé
znečištění vody, vaniklé prosakováním
rozličpých výkalů admi, úplně jest vylou- +.
čeno, což jest velikou výhodou svláště
tam, kde se studně = nedostatku místa
těsné při stokách nebo záchodech sablá

dati musí. Stavba studní těchto jest po- xměrně s menším nákladem evojena než u
studní obyčejných, nač svláště upozor
duji. Leskavé nabídky saslény budtež podtdresou:

Věkoslay Navrátil,
úředně oprávněný stavitel c.k. priv. bos- E

počných cementových studní: *
Lethaay, pošta Velké Čakovice- be

beJIC KATA RICER
KDKOKOKOOKOKOKOKOKOOKOKOOK

Kupuji od svých, podporajíe sami sebe!

Eravé přírodní
gas-VÍNO UN

OIJ-!Merza28, 30, 40, 50,60 a 20kr -JN
doperačuje 186obchod vínem firmy:

Alois Sláma
v Fraze,

Kr. Vinohrady,nároší Palackého tř.« Shvétovyu".
V sudech levněji! Conníky zdarma.

PRE“Vinný ocet I litr 16 kr. "jj

voda! SEP“Přímonezničitelné! "BE

Čistázdravá

O“Každásprávaodpadá!©

Záruka:



© Svůj ksvému!

Vymamrnán vystevdv Hradci Král, r.
slonasardzilšía děplomem.Poe

podle nejnovějšího amerického
spůsoba vyrábím ea konám ve
dkeré prácev ohoz tea spadající
přesnéa solidněna sákladědlou

boletých skušeností, ra
če sa nejlepší obelaha a
mišlí ceny než všude

jinde 98
Cléné přízní obecenstva
porončí se v ústě plné

Josef Čáslavský,
subní teobnik

Pražská ul č. 77. v Hradei Král.—
O*> Vývoz do všech zemí!

Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zletá mdalice
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1893
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na h ř
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou | Na

Náradopisaé výstavě Československé v Prsa 1895. 1. cena.Čestný diplom N. V. Č.
Česká, ma četných výstavách prvními cenami poctěn

Úovárnana piana,pianina barmoniaa varhany

AL D00 LAOTA
Y Hradci Králové

Filalní aklady: ve Vídni, III.
Salesianergasse 31. v Brně,
Orelská ulice č. 7., v Praze:
Král. Vino Karlova8.8
odporouší českému hudeb
mímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

Svůj k svému!

a harmonia j
evropskéaamerickésoustavy+
všech rozměrů v cenách při ©
ladné zevní úpravě, zaručené
zvanlivostí a vyrovnané uhlazené 1 i

neobyčejně levných.
-NĚ ma spěáKY za rl aÝCLO podminek

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko.
Záruka pětiletá.

MY*>Vývoz do všech zemí! "G

Václav Zima,
vyrabitel hospodářskýchstrojů

v Přepychách u Opočna,
vyrábí jako specialitu

čistící mlýnky na obilí
svého vlastního, patentem chráněn vynále
nynější co nejlepší známé ok ho Em, + době

© ŘEZAČKY ($
v noži uvnitř,broušenými, za nejlepší uznané,

W“šrotovníky “fji
a mlýnskými kameny, svého vlastního patentovaného vyná

a jel nm od jných nanennýchšrotovníkůse líší,vynikajíce lehčímchodem a větším výkonem; universální
Pychleprací stroje se ždímadly,pro kaldoudomácnost
pro poloviční úsporu výloh pracích nevyhnutelné.

Fi všechvýrobcích saručens nejlepší jakost, solidn
čSa, cenymírní."Jj

Cenníky na požádání sdarma afrance.

svačnosti

';8

©
ú
i

W
EM. BĚLSKÝ,

v Hradel Král.
doporučuj běr

velkýchi chaPackýchoděvů
KOŠE=Rt

COOICOK
EEE p———————l——aSOON

Tovární sklad obuvi
firmyAl. J. Nejedlý v Kaklenáchnacházíse

wHradci Králové
u pana A. Dvořáka |

v domě č. 164 na náměstí, vedle c.k. sondu( |
kdež Ise dostati řádné a solidně pracovamou M
obuv z mejlepšího materialu, od nejjednoduš=

šího aš do nejjemnějšího a elegantního
provedení.

Wýhodná koupě
M“ pro každého."IN

Veškerá obuv zhotovena jest s kůže vy

robené ve vlastní parostrojní koželužně amůžeme tedy za solidní materialručití. 199

v Hlinska o kostela (v témže doměnalezá se
hostinec p. Pantůčkův) jest od 1. prosince t. r.k zadání.

PRY*>Závod trvá celé století.
Bližší sdělí Ant. Sokol v Hlinsku č. 271. na Zá

mostí 179

d.dína. Lomnice nad Popelkou
nablzí

světoznámé Jemnický sachary
ve vícero růsných

akostech zapři
měřené

ceny

dorťy apodobné.

Ý

edevšechdru*

huprotizaslání15

kr.vsnamkách.

"EpVOJETEN)VOS)SOYTIOADAD04

| 800MU]s

guguj d
moss0p

"Lumd oa0jsy
$40py1009 pa01v1de

Kypana 'ysnyyz

kyyejdo"opey| Cyjpoad 940,08

arůsnéčajové
desertnípečivo,

Pravýmedovýpumprnykl„

“

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

nabízí
ve své vlestní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické sboší vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechorého, dubového, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, US
openy a sáslony do oken, hlsdké i sdrhované dle

franc. způsobu. 151
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

(Zasláno.)
Od medic. autorit vřele odporučené řecké víno

sílící prvého řádu Mavwvrodaphne i láh. sl. 1:50
BO láh. OE v demijonu 1 litr zl. 1:65 dodáváF. SE w Praze, Vodičkovaul. 80. í
sklad pronaše země. ' (Her

6ž drahý druh, méně sladky: Achaler
sa stejné ceny. 9 A see.

Řecký čistý koúak v demijonu1litr sl. 3. —Nejvyšší vyznamenání zlatá medailena „me
sinár.“ lékármické výstavé 1996. — Zásylky
drahou 1 poštou. (180)

" Stálá výstava

v Praze,

stele. Mycí stolky.
nům. vce ke

VULANNANNA“

Vodovody.
M zdaleko s hluboko položených menů a studní,

samočinné neb pro jakýkoliv pohoa

M> čerpadlaU
všech druhů, též veškeré opravy těchže.

Rourové studny. Čerpadla vrážecí.
) Bamočinná napajedla.

Lázně, koupelny, klosety,
PE" odborněa nejlevnějise zárukouzafisuje"již

j A. Rainberga,
ji první konces. závod pro stavbu plyno- a vodovodu

v Pardubicích. 98

Rozpočty a cenníky zdarma a franko.

hhal-hl

děhdodiihalké.4

Půjčuji parní čistě mlé
tící stroj 6koňské síly. Zvlá
ště upozorňuji na Čistění
klasňování ječmene, který
te může hned bes dalšcho
čistění do trba dáti.

hní
MCE pmDemní výkon si 360

Ze 1 hodinouplatí se 1 sl 10 kr.

Ant. Sadovský,
výroba strojů hospodářských

w Hradci Králové.ZLEIE
Pro pány rodiče.

Ve všeobécně známém a plné důvěry požívajícím 0
c. k. místodržitelství ve Vídni schváleném ústavu pro tred
slení střihu, přietřihování, čití čatu a jiných
ručních prací přijímajíse dívkytéž na celé levné

atření a ručí se za dokonalé «zdělání Zdokona
lení w německé řeči. 102

Ústní zprávu o úplné spokojenosti podá z ochoty dů
stojný pán Jes. W. Lukášek, duchovní správce Lute
rova ústavu a gymn. katechetaw Hradci Králové, pan
Jan Cholt, prokuratorv SSenetině pošta Čáslav, pan
Frant. Bodlák, rolníkv Divišově poštaStudená na
Moravě,pán Daniel Běbr w Strakonicích, paní
VW. Roedlová, choť vrchního úředníka státní dráhy
w Plzni, Nerudovaul. 960, pan Josef FOgner, čalou
ník w Klatovech. Písemní dotazy zaslány buďtež na p.

Anežku Eitterovou,
řiditelku ústavu Vídeň VIII.,Lerchenfelderstrasse. 46

30000000000000000

Ludvik Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

odporučuje svůj atelier k provedení všech de
korativníchi

male kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauroji staré maby:
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2

Návrhy va slohu stavby kostela se na X
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

KIOCAXXXXAXIOOOOXOAOOX
PLTUTEK UTTETALKdy

A
v nově zbudovaných prodejních %

místnostech.

188

"."

U..

Na příkopě, „U Špinků,“

Župany. Železné postele. Mosazné po
Matrace. Stojany na . Zástěny ke kam

kamoům. Uhláky. Nábytek z ohýbaného dřeva.

ea
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JAN HORÁK
soukeník

V RYOHNOVĚN K
nabízínadobupodzimní

čistě vlněné látky
VED“vlastní výroby. <

Račleš učinitijen malou objednávkuna

Vzorkyna požádání zašlu franko.

Děkujevšem svým milým on avelectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. (16)

.
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Pravý nezkažený< čelí rasd.

čistí krev maši, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem cha
dokrerným, bledým, lidem slabého žaludka
a sotavujícím se. Zevrubné poučení přidáno
(171) je ku kašdé láhvi medu.

Zaručeně čistý med Ize koupili
u Antonina Sej nohy,
cakráře mavelké p odsíni v Hradci Krí1.

OOODO000O000

a jiné hospodářské náčiní

DEB“prodá se "Ni
na faře v Jásené u Josefova.

P U
P >"

5 3 :“> + +> +
M

plné sařísenípon „plné mříseníbytů soutromýeů- jí

doporučaje XNovmba na meečikovy
v moderní barvů dro ďADT STOU F.Apové.

Metrzi. 3.40.

Némarkynaboblek svůj hojně zásobený sklad
stačí 3metry. kot ně job h h ; ; '

Vsorektétolátky,je- BěaY a Čáka, ořikrývok prošíva přá Nanotových,: Ceslovních:o atašé
černaaa výběrmo- stovnich p- padů, úodsndnů,vy atd.
svrchníky,zimníky“ Illustrované cenniky sdarma a franko.

„Uplné rýbary pro nevěsty.menčikovy jen zaru
čené jakosti a v mír
ných osnách se napo

žádání k nahlédnatí

Úplné zařízení ložní. EMLEKAAE
franko zašlou.

První českýzavýl = krve křesťanskéžidovskýmitahmndisty.
4 Závod : Dle analčasopisu „datostanského podává Jar. Hušek,vychází jako příloba pisu
ED,DOSKOČILAJÍ SR- hnn P ©
v Chooni. P měsíčníkuP Ola a ukázkuPředplatnénarokjenp— kázku a.-hr fslanau půly :

KodaakaakSakadkoakoakaaknakuchasb akadobaobaoka aaěnkal

Zemský pojišťovací ústav císaře Františka Josefa |
z bezpečuje způsobem nejjistějšímstarobnírpense

jakož i zaopatření při předčasné nespůsobilosti k výdělku.DE"Rojmenšlvklad1zi."GW
FTTT“

(, žádné zápisné, žádné donucení ku pravidelnýmvkleZvláštní výhody: Žádnéony neřijní n i pisné, ed pre es |

ss kvýdělkunevpůsodikými00stávajícíhojijišfondu bo vyloučení uce na vklady |a důchody a

-+ Příbláškypřímeu řiditelstvíústavu v PraseIII, +
Malostranské náměstí číslo 6., aneb u jednatelství (u správ všech zemských ústavů, u 6!. okres. |

výborů, městských úřadů atd.) |

196 |Prospezty ablankety přihlošovacízdarma a franko.

|

|
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44

i
i dům, žádsé kolkyz kvitancí,
vi
A
M |

hn

Všem,
matky, paní

Zaplať Bůh!
+

Zarmoucené rodiny

Pospíšilová a Tolmanovod.



Číslo 185.

Naše obrana.
, V Hradei Králové a zajisté i jinde po ven

kově rozšířuje te brožura „Svůj k svému“ jskošto

prvé len Epištol naší obramy“. Podepsán jestpaa Elec
Četli jsme brožurku tu a musíme říci, že ob

stahuje mnoho trokých pravd a dobrých rad. Jest
psána ve smyslu antisemitském (ptotižidovském)

nd ný gjnohrní ale slohem mírným a uznáváme„ še nesbledáváme v ní ničeho,co byde 8pra
křesťanstvím arovnati nedalo. I to uznati

d „ še osvědčí o vřelém citu vlasteneckém.
Nezamitajíc snah politických a státoprávních, vy

vá Čechy, aby v obledu národobospodát
ském „svými“so slali a na úkor a porobu svou

Bašich nepodporovali.
Ale oo brožůře té vytknouti dlužno, to jest

to, še úplně mlčí o náboženství. Krom asi
dvou míst, kde se na rozdíl od židů domácí ob
chodníci nazývají křesťanskými, mení nikde znáti,
še spisovatel antisemit jest křesťan.

A tu musíme říci, že tím právě ten nejprv
nější a nejdůležitéjší pramen naší poroby pod nad
vládu „cizích“ i v národohospodářském obledu

jest odpad duchů— od křetenstvíNezvratoou zůstane pravdou: Čím špat
nějšími jsme křesťany, tím více smahá
se mezi námi živel židovský. — Dokud
si křesťané vášili svého náboženství, kladli se
všude meze — ne náboženství mosaickému a nebo
vůbec židům, kteří se poctivě šiviti chtěli — ale
shoubnému vlivu jejich v náredobospodářakém
ohledu, aby totiž křesťané nepřišli v poře
bu jejích. Bohužel!Tato ochrana svobody,
majetku a důstojnosti křesťanů nazvána

t liberalismem středověkou tmou a oelidskostí.
jásotn zaslepených pokřtěných liberálů provo

lána ovornost šidů s křesťany jako vítězství hu
manity — lidskosti — nad násilnictrím klerikálů
a ultramontánů. — Jako vůbec liberalismus mnobé

podey spletl, tak to učinil i sde. Ochranu doráckých a méně zběhlých nazval ne
snášenlivostí a tyranetvím, porobu a
ochuzení jích nazval bumanitou. Přijal
za zásadu svou: „Žid chce také šíti“, zepomněl,
že křeťan chce také žíti.

Následky tohoto velikého bludu našeho sto
leti jsou tu. Ty domy ne náměstí i ty velké to
várny sa městem a ty bývalé židovské ulice jsou
tobo přesmutným důkazem. Ta cizí dříve jen pe
něžná, nysí však titulem i držením velkou ,

FEUILLETON..
Nécoo přítomných literárních

poměrech.
L

Letošní literární období sačslo ve znamení
hlučné »mely.« “

Avšak mela ta neznamená pro literární pro
dukci, ani pro Literární obecenstvo žádné neštěstí.

O co běží!
Firma ej. R. Vilímek« odhodlala se vydůvsti

prof. drem. Jaroslavem Kosinou sepsané »Illustro
vané dějiny světové« a současně firma »Eduard
Beauforte rozhodla se vydávati »Obecnou kro
niku«, již Bepisuje nebo sepsal prof. Jos. Lacina
(Kolda Malínský).

"Toobé znamená pro literární produkci jenom
prospěch a pro literární obecenstvo rovněž. Dva
profesoři závodí v líčení všeobecných déjin a obe
ceostvo má na vybraoou.

Avšak páni nakledatelé knéh těch se zde
popadli. Celý měsíc ke všeobecnému gaudiu honili
se v různých časopisech půlmetrovými iaserty.
A k tomu měli úplné právo. To je zcela obchod
nické. Ale pánové ti nepřestali na pouhé obchodní
reklamě, zejména p. Ed. Besufort začel být mezi
řádky osobním a sice zbytečně osobním.

Odvolával se totiž na »Českou kroniku, již
pro jeho nakladatelství napsal prof. Jos. Lacina a
Da jejím základě odporučoval z téhož péra nyní
vycházející »Obecnou kroniku«, Pražský literární
svět se do sporu toho nevmísil, ač mlčeti neměl,
kdýž začalo jít do osob — —

ho.

křesťanskése rovnající šlechta, které koří se nejen
v sobotu i v neděli pracující lid, ale častokráte i
vyšší třídy naše a obzvláště ve venkovských mě
stech našich vše od hlavy až dolů; ty dílny, do
kterých se brne pro desetník od díloy řemesini
cké a polí utíkající lid, to vše beře opravdu kře
sťansky lidumilného člověka za srdce s otázkou:
Co se stane ze křesťanů?

« | Jestliže pan Klecanda do jisté míry má prav
du, díli, že nesmíme očekávati pomoc jen od vlády
a ministerstva, nýbrž že sami si pomahati niáme
musíme oproti tomu říci, že tato svépomoc ve
státé konstitučním přece jen musí záležeti v tom,
abyse zákonodárstvím dostalo křesta
nům té žádoucí ochrany.

Jestliže n. p. křesťanka císařovna Marie Te
režie vydala zákon, že se ve Vídni židé usazovati ne
smí, bylo to právě to, očem mluvíme — ochra
Ba dobráckých, méně zběhlých, a svě
domitých křesťanů.

Ale dokud se u nás každé dost malé kato
lické bnntí,- které by aměřovalo k žádoucí směně
zákonů ve prospěch křesťanů, jako zpátečnictví,
una, bis, hrůzoviáda hierarchie, pletení se
biskupů a kněží do politiky ihned v zárodku svém

tlačí a lid i vzdělaní katolicismu pod jménem
erikalismu jako strašidla nejčernějšího se děsí

— tu ovšem málo jest naděje, že se zákonodár
stvím postaví hráz proti národohbospodářské i vů
bec duchovní porobě křesťanů. — Dokud u nás
v Čechách nepřestane se vlastenčiti tak, jakoby
urážení a tupení církve káfolické bylo jedině ry
sím vlestenectvím, tu se bude víc a více opako
kovati tea smutný sjev, že katolíci u si bý
valou židovskouuliciŽižkovou utjež domnívajíce
se, že tím posloužili vlasti a lidu a chlubíce se,

jk velice jsou svobodomyslnýmia jak zatopili—lerikálům. Ve skutečnosti však ukázaji, jak voli
ce je zaslepil, ba až i o nžívání zdravého rozumu
připravil „cizím“ tiskem k záhubě křesťanů šířený
liberalismus. Že pak za takových okolnosti až i
k sokolům se dá sám pan Winternitr:, to je na
místo důkazu lásky toho pána k českému lidu,
důkazem slepoty těch našich různých velikánů.

Dokavád tedy nebude překonán liberalismus,
vě židovskými silami nejvíce udržovaný, do

vád neprotřeme si oči, že jen odpad od křesten

sev orel nás v poroba, vše ostatní nevydá takmnobo.

Tím všem nezavrbujeme ta zásadu: Svůj

Avšak různé svazky a styky vázaly pražským
časopisóům ruce, aby »promluvily« když mluviti
měly.

A proto několik slov z venkova.. . Firma
p. J. R. Vilímka není nám nijak blízkou, abychom
k vůli ní lámali kopí. Časem dokonce vyběhne
z jejího nákladu lecos, co by zasloužilo pardus,
jako naprostá zbytečnost a celkem dle našich ná
zorů i »kluzkosťe. Proto nám nenapadá p. Vilím
kovi straniti. Než vůči páně Beaufortově vynášení
páně Lacinovy sČeské kroniky= nejze však zaml
Četi, že kniha ta zaslubuje zejmena pokud se týče
jejího zběžného vypsání XVII, XVIII a XIX sto
Jetí ne chválu, ale přátelské pokárání. Doba ta
jest nám nejbližší, proto měla být vylíčena nej
pečlivěji a on je to zatím ledsbylý výtah z českých
dějin bez hlavy s paty, jaký za dnešních dnů
neměl světla Božího vůbec viděti. O tom se může
každý, komu na tom záleží, přesvědčit. Musí se
doznati, že Kobrova »Kronika česká«= nad páně
Lacinovu vyniká jako věž nad boudu. A jenom
nynější rozbáracé poměry v historické obci české
jsou toho asi příčinou, že pan Beaufort nebyl
upozorněn, aby podobné povrchní věci, jako je
zejmena poslední svazek páně Lacinovy »České
kroniky« za přítomné doby vůbec nevydával.
Proto odvolávání se na historický věhlas spiso
vatele »České kroniky« jest věcí velmi nebezpečnou,
kdyby totiž najednou does někdo věcně a vážně
chtěl ukázati, jak dle zmíněného posledního svazku
»České kroniky« ve skutečnosti vyhlíží. To si
p. Beaufort mohl nšetřiti, neboť není nemožností,
že nyní se začne o »České kronice« šíře mluviti,
což by jí daleko neprospělo tak, jako když by se
o ni přátelsky mičelo,

k

a chloubou každého v nás: Jsem
- „aslušno, abych byl otrokem nekře

ev e ouo výše uvedené napomenutí. —vunaťífé ase nevypěstují ty staré křesťanské
povaby, které dovedou pro vyšší nějakou myšlén
ku si něco odepříti, nějakou malcu škodu k vůli
bratřím snésti, dokavád křesťanstvím nebude se
potirati „paráda“ a požívavost, dokavád křesťan
stvím nepotře se ta láska křestanů jednoho k
druhému, závist a hašteřivost, marné všecko vo
lání: Svůj k svému!

Nade všecko pak důležito jest křesťanské
vychování obchodnické a řemeslné mládeže. Tou
šíme z celého srdce po tom. aby se náš obohod=
ník a řemeslník odborným vzděláním vyrovnal ne
pokřtěnému, ale nebudeli naveden i k životu a
potádku křesťanskému — nemajeod příro
dy samé obchodnických i rodinných a plemen
ných vlastností — bude bynouti. Obzvláště nám
Čechům jest při naší povaze třeba, aby co nám
přirozenost odepírá, náboženstvím vy
pěstováno bylo. Bohužel! Čech — jinak
dobrosrdečný— bývá v náboženství nej
lebkovážnějším. Což divu, žeto je nyní tím
více vidět, když se — jsa k tomu přirozeností
nakloněn — ještě k tomu soustavně vede, a když
se mu denně káže, že nesmí býti „otrokem kleri
kálů“. — Ovšem jsou to jen fráze z neznalosti
katolicismu pocházející, ale tolik nám snad i liberál
připustí, že jest přece lépe býti domnělým otrokem
klerikalismu,nešli skutečným otrokem judais
mu! — '

-Státní rozpočet na rok 1897.

Finauční ministr předložil ve čtvrtek říšské
radě státní rozpočet na příští rok Celková po
třeba obnáší 715,920.827 zl. (letos obnášela
690,122.258 zl. a mimo to si finanční minietr při
půjčil 50 milionů na investice, takže letos potře
boval vlastně stát okrouhle 740 milionů zlatých).
Celková úhrada obnáší letos 690.132!699zl.
a na příští rok je rozpočtenaobnosem719,90 827
zlatých, vzrostla tedy úbrada, čili zvýšen
výnos daní o 29,767.586 m. zl. Rozpočet na rok
1898vykazuje okrouhlou sumou pře
bytek 4 milionů zlatých.

Statní rospočet na příští rok vypadá tedy
dosti příznivě. Není ovšem ještě pevně ustanoven,
(O ——

A p. Beaufort musí míti zvláštní náhledyl
Buďto je sám naivní, anebo celou českou veřejnost
pokládá zu naivní. On totiž vydal k »Obecné
kronice« prospekt, na němž se chlubil ukázkami
ilustrací. Nechceme mu je haněti, ale ku př.
obrázky »Zavraždění sv. Václava«, anebo »Svržení
místodržícícha budí v diváku — lítost a soustrast
s jejich — malířem. Takové ilustrace dávají dnes
leda ještě Spurný anebo Turečková na dvoukrej
carové písničky. Jenom až se na ně p. Beaufort
blíže podívá, co je to za žalostnou »malbu« a pak
je jistě — do »Obecné kroniky« nedá,

elíme, že jsme mu to musili říci. Ale je to
jenom v jeho zájmu, neboť jest-li bude »Obecná
kronika« tak psána, jako je napsán českému lidu
nejbližší díl »České kroniky« a jestli bude přiná.
šeti takové illustrace, jako byly ne jeho prospektě,
pak nad svým konkurentem nezvítězí, byť si bylo
tištěna i «na papíru dřeva prostéma.

Podobné literární záležitosti, které české
obecenstvo stojí do sta tisíce zlatých, měly by
pražské časopisy vážně sledovati a měly by se po
starati, aby vítězíla věc a nikoli inserty. Bez ohledu
na ně měly by pověděti svému čtenářstvu vše, na
co je upozorniti v záležitosti této jsou povinny,

Avšak souboj pana Vilímka s panem Beau
fortem nezůstane v letošní české podzimní literární
saisoně ojedinělým. Firma Bursík a Kobout v po.
sledních dnech ohlašuje vydání »llustrovaných
dějin literatury Českoslovanské od nejstarších dob
až na naše dny«, jež má vydávati (za spolupů
sobení odborných spisovatelů) p. prof. dr. Jos,
Hanuš. Stejné dílo již od let připravuje nejšíře
známý znatel literatury české p. prof. dr. Václav
Flajšbans, jehož rozhodné a poctivé vystoupení
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: “ P. 1907
Dvůrmjvyšší . . .. . 4,660.000 —

abinetní kancelář . .. 76.664— 2.656
čeká rada.. . ..... 1,306.263— 34.612

Říšský soad . . ... 23.300phus 575
Ministerské rada . . . . | 1,380.031 13.004
Společné záležitosti . ©. -. 123,656.64409, | 8,523.760

jmisterstvo vnitra . . . 36,623.441. 2,114 566
Ministerstvo sem. obrany| 34,073.681 | 976.811
Min. kultu a vyočování . 29,171.140.. — 1,366.473

Ministerstvo cí —.. 119,661.806. 8.805 139
ipigterstvo obchodu„ . 49,445.019 , — 3,118..748
lezniční mini vo ©. 96,625.500 , | 3,580.790
inisterstvo orby . . . 18,588.281 —| 371.943
inisterstvo apravedlnosti 128,065.087 , | 3,018.379

Nejvyšší účtárna 176.600 „ 1.400
sní etát . . . . . 32,898.870 „ | 580160
vence a dotace 8,449.508 — 1,301075

Státní dlah. . ..... 170,583.910, —3,416.061
Bpráva stát dluh.. ... 680.190 — 16,800

Celková potřeba 116,920.627plus25,198.569Úhrada:

Kabinetní kancelář — —
ká rada.—.- . .. . — 6.195

šský soado . . ... — —
Ministerská rada. . . . | 791.800— 16000
Společné zálešitosti . . . — —

jnisterstvo vnitra . . . | 3,879.996plus | 152,258
Ministeretvo zem. obrazy 108674 „ 14.568
Min. kaltau a vyučovací | 6,851.783|, 81.760
Ministeretvo financí —.. 518,889.842 , 28,658.406
Ministerstvo obchodu . . 52,425.150., | 2,334.160
Železniční ministerstvo |. 118,829.800 , © 5,023.540
Ministerstvo orby . . . 14,672.718 |, 297.569
Ministerstvo spravedlnosti © 1,073.331 |, 34.953
Nejvyšší účtérna . — —
Pensijní etát . . ..... 1,811.278 , 1.171
Subvence a dotace . ... 264.300 — 1.000
Státní dluh ....... 1,048.266—| 1,968.640
Správa stát dluhu . ... 10.850 —

jmy s mepohyblivého
atát. majetku . . . . 170.000 plas 20.000

Příjmys jišní dráhy . . 1,840.100.,——1,846.100
Úhrada 719,900.282 pius 29,767.589
Potřeba 716,920.827 |, 30,798.566

Přebytek
Vedle státního finanční ministr dnes

sačmovně předložil také inveatiční preliminář, Celkem
na investiční účet kryjí se výlohy v obnosu 39,179.780
zl. (proti r. 1897 plus 956.280 zi.). Tyty investice
dělí se takto:

slatých.
ministerstvo vnitra.. . . 3,179.100 — 1,860.900
ministerstvo semě «© 684.000 pla | 634.000
ministerstvo vyučo « «9,8366.600 —| 699.000
ministerstvo financí . . . | 660,000 — 1,903.600
ministerstvo obchodu
ministerstvo železniční .
ministerstvo orby. . . . 700.000 —
Ministerstvo spravedlnosti. 946.000 plus 186.000

celková invest. potřeba 1%9,179.780 plus 66.380
V tom kryje se 1-6 míli. sla s vlastních

příjmů ns investiční účet. Hlavní roli hrajesde ku
cena 1.5mill.slatýchzalinii státní dráhyČeská Lípa
-Mimoň. Ostatní položky jsou příspěvky interesentů
ku stavbě železnic a školních budov.

Většínákladyministersva vnitra odů
vodnil finanční ministr dr. rytíř Byliňeki rozšíře
mím složby vodopišné, rozšířením a ruzmnožením
5 zkušebních potravních stanic, a útratami na
předběžné práce týkající se zavedení zákona o po
Jišťování proti ohni. Dále jevila se potřeba roz
šířiti počet okresních hejtmanství a politických
úředníků, dále policejních úředníků a zřízenců.-||
v zájmu Rukopisu královédvorského došlo looi
všeobecného uznání a popěrače jeho pravosti za
hnalo do pochopitelných nesnází. Po oznámení
páně Bursík-Kohoutově najednou objevily se ve
veřejnosti zprávy, že také i literární dějiny páně
Flajšhansovy mají ještě letos začít vycházeti. Ná
klad jejich převzala prý knihkupecká firma »Groas
mann a Svoboda.« Pan Grossmann, absolvovaný
medik a známá osobnost z procesu +Omladiny«
svou svědeckou aferou, k vůli níž se dostal před
výminečný soud, jest členem radikální a pokrokové
strany a proto jest nám daleko vzdáleným. Než
když se jedná o věc, tu bez ohledu na nakladatele
musíme říči, že se nám dr. Flajšhans zdá býti
pro sepisování dějin české literatury činitelem da
leko obrstnějším, než-li je p. dr. Hanuš, jehož
biografie »Božena Němcová«, »Pavel Jos. Šafaříga
a »Václav Nebeský« nedopadly tak, aby se v obledu
znalosti Jiteratury mohl pokládati za konkurenta
dru. Flejšhansovi vůbec možného.

Pakl-li tedy k vydavatelskému boji v otázce
»Dějin české literatury« dojde, tu bude rozhodně
vítězství na stroně toho, kdo bude vydávati práci
Flajšhansovu, což předem lze uvésti, aniž by se
tím dílo p. dra. Hanuše nějak odstrkovalo. Jen s£
se tuží, ale podle všeho, co dnes o Činnosti a
prokázané spůsobilosti těchto pánů souditi při
pouští, zdá se být p. dr. Flajšbans v literatuře
nejenom nad dr. Hanuše zběhlejší, ale také i
ve spůsobu psaní je obratnější, což zejmena jeho |
realističtí »přátelé« měli příležitost velice citelně
seznali.

Dějin české literatury, jek je firma Bursík a
Kobout projektuje, jest u nás nepochybná potřeba.

. 2,822.080 plus 889.080
„ 19,493.000., | 1,429.190

„ Ministerstvo zemeké obrany potře
"Bovati bude víče 696.091 na' stavbu kasáreu
a 820.160 z). ns četnictvo. Zeměbraneché
dou mimo to rosmnoženy ze 26 na 39.

třaboje větší obnosy na zvýšený počet úředníků
a dosor školský, umělcům a akademiím udělí větší
subvence a
dova pro seminář v Brně, v Haliči a v Dalmaci
1. Také dotace a pense třeba iti. Na univer
sity třeba více 367.073 sl., na ní školy 411.672
sl., na průmyslové školy 46.902, na národní školy
72 533. České matičné gymnasium v Opavě bude
postátněno.V Parda bicích ce zřídístátní prů
myslová skola.

Na rozm ( veřejné dopravy, šelezničsých
vozů je třeba 10 milionů, s kteréžto samy byle
3,407.000 sl. do rozpočtu na příští rok pojato.

Co se týče slev, tedy při domovní a pozem
kové dani bude tato obnášeti 6-4 mil. sl. a 2%Šm. si.

Zvýšení platů uřednických,professorských
a učitelských rospočtěno 135 milionem al., vojen
ských gažistů 8-4 m. zl., zvýšení platů sluba úřed
ních 36 m. sl., zvýšení platů koogruových 1 8 m,
zl., zvýšení platů finanční stráte bude státi asi

700.000 zl., saopatření pro stáří dimrnistům 4žadovati bude 300.000 sl, oprava justiční
státi 5 až 6 milionů. Toto dohromady a různé
Jiné opravy budou vyžadovati 40 milionů. Zvýšení
daně z piva, líhu a cukru bylo na temto účel po
čítáno, leč zákony dotýčné nejsou dosud sehváleny.
Jak známo, má se daň s každého bektolitra 10%,
pivazvýšit ze 1sl. 67kr. na 2si. 60kr. (tedy
s litruo 0.83kr), z cukrus 1go612l(sí
kila o 6kr.) s s35 ma50 ul. s každého
hektolitru.

Velice nepříjemné pro méně a chudý
lid jest vládnínávrh,aby železniční jízdní

Hatky by s každéhozlatého zvýšenyo 12 kr.čili v I. pásměasi o 3kr. atd. Doprava
sbožímá býti přikaždém zlatémzvýšenao 6kr.
Toť se rozumí, že toto zvýšení bude uraleno opět
na méně zámožného konsumenta.

Hleďme si obchodu a průmyski.
u.

„Není šádnou hanbou nic nevěděli, avšak
hanbou jest, nechlít se ničemuučili!

Tato slova pravil již vřed 23 věky mudrc
Sokrates. A slova tato jsou a zůstanou věčně
pravdiva. Naši národní prvobuditelé snažili se
především lepším vzděláním a zvýšením mravnosti
pojistiti budoucnost českého národa. V praktickém
životě staral se o lepší vzdělaní ším staři
čký vůdcenároda, dr. František Ladislav
Rieger. Vychování a vzdělání jeho bylo také

ktičnější, nežli vzdělaných jeho součastníků v
etech třicátých a čtyřicátých. Po skončení studií

muasialních chtěl mít z něho otec jebo mlynáře.
ieger musil do učení, musil se učit dělat práška,

mládka a sekyrníka, měl-li se jednou státi stár
kem a pantátou ze mlýna. Rieger vedle hrabé
tělesné práce studoval potají práva a dal 80-32
psati bez vědomí rodičů na universitu.

Teď to dělají množí mladí páni naopak. Na
universitě neb technice sice zapsání jsou, poučují

vat mládež, upravit otázku ženskou, sociální, státní,
ale prakticky tito mladí páni ničemu nerozumí,==
po leta píše s vyděvá pan prot. Jaroslev Vlček
ihned zanikne v zapomnění s nevšímání, jekmile
se práce té ujme péro skutečně obratné a blava
bystrá

To by byly asi přední novinky z letošního
Jiterárního období, jež však firma Ottova zahájila
na svůj věblas podivně. Bude vydávati znovu
překled Hugových »Bídníků«, což se „zdá býti
jenom zaměstnáním tiskárny, proto na to tské
jinak poblížeti nelze. Mimo to bude vydávati p.
Otto redakcí p. Jaroslava Kvapila »Světovou kni
bovnus, kterýšto s»podnik nebude konkurenční
ani výdělkový. Nekonkuruje s nikým a zisko
z podniku tak leciného a rozsáhlého .eni nadíti
se nelze« preví se v prospektě k němu. Kdo chce,
ať věří, kdo nechce, věřiti nemusí.

Pan Vilímek zahájí letošní ročník ové sro
dinné knihovny« novellami pana Heritesa
»Vrásky duše«. Kaoihata zajisté že spůsobí
sensaci. Vrásky duše! Kdo jaktěživ něco takového
viděl? Vádyť doposud jsme vídali jenom duši
z bezu a nyní uvidíme vrásky na duší sku
tečné. Snad má p. Herites nějeký patentovaný
fotografický aparát, kterým »dužie« oblejskoe do
takových podrobností, že budou i vrásky na ni
vidět. Co bylo o »duši« hádek a sporů a ejhle,
nyní poznáme dokonce i její vrásky!

Velice se na to těšíme a budeme oyní pilně
naše literární poměry sledovati. — Lze z nich
pověděti mnoho zábavného i poučného.

Tedy na shledanou!

Neboť to, co o české literatuře v potu tváří svých
OD

| | SY broli bckybyly v seb Ve "9 vě

33 nv-bělní ky Apýporomaa todovol ry
éokoa politiku v kavárnádk-ůhospůdkách,níbez vzdělásí k ateovským penátím a i

trooba duševní a tělesné síly, pokusí ee, aby
sj založili samoststáou existeaci a nebyli doma

rodičům a sourozencům obtížeým břemenem. Po
sdě sic, ale přec — asaslubají za to uznání. Škoda,

koda téch studovaných přečetných existemcí,
teré, místo aby se staly chloubou a štítem oů

roda, bídoč zahynou ioravně | tělesné.
Méně by snad bylo takových lidi, kdyby

různí čplháčkové a smašivci mládeže k politickým

dali k pilné práci.
„V prácí a věděníjesi naše spasení/*
Tak | hlásat před více než 60ti lety

starý dr. FrastišekLadislav. R'eger, kžerý ne
úmorně psal spisy národohospodářské a aděloval
a lidem úsakým vaškeré zkušenosti, kterých 8
svých cestách po Evropě nabyl. Na sta českých
skvótajících záložen, závodů obchodních a průmy
slových porstalo oa podnět R'egrův a snaživých,
jebo přátel. 8 jmenem Biegrovým jest nerozluči
telně spojen kulterní rozvoj našeho národa. Časo
pisectvo, vzdělávací ústavy, od nejnižších do nej
vyšších, vědecké naše instituce savátány jeou díky
Riegrovi, který buď přímo dal k jich založení
podnět, anebo u přátel svých sehnal potřebné sab

vence,něho na místech vysokých a nejvyššíchvymohl jich zřítení. Byla sice doba, kdy droboč
ková politika a drobná práce Riegrova byla uvá
děna v posměch, kdy drásavý a hladový kritik
Masaryk se svými žáky líčil Riegra jako malicber
ného a besvýzasmnéhočlověka,ale Riegroví
drobty přicházejí opět ke oti a o výsledcích
prácerýpalůrealistickýchnabyl českýládjiž ji
ného mínění.

V práci Jest naše spása, ale nikoli
v jedovaté kritice. V práci plodné, ve vzdělání
co nejhlubším a nejpraktičtějším musí hledat spásu
svou též obchodník.

Saaha všech lidí jdeza osobním blsbobytem
po čas života, jehož v době 00 nejkratší dodělstí
se chtějí. Nekultavovaný, nevzdělaný člověkpřisnaze

sisku jeví tea nejhrubší pud sebesachování.
Rezná žádných ohledů lidskosti, které vzdělaného
člověka a obchodníka vésti mají, naopak takový
člověk, aby dosáhl cíle mejtoužebnějšího svého
snažení, věnuje své síly tskovým obchodům, které
stavu obchodnickému neslouží ke cti.

Povolání kůpce, obchodníkanení tak úskéa
nepatrné, jsk si mnosí myslí. Kupec jest nosíte
lem kultury. Co jednotliví velcí lidé odkryli a vy

nalezli, co různá zeměkoule1" službáchlidstva prospěšn plodů a výro splo a
vynesla, to činí kupecpřístapným voškerému lid
stvu a ovádí i divochy v dobrodějvý kruh civil
sovaných várodů. Kupec rasí cestu neschůdnými
pouštěmi, širými mořemi, přes neschůdné kory A
sbližuje jednotlivé národy.

Obchodnictvu děkujeme v nysější době ob
divuhodný rozvoj želesnic, paroplavby. telegrafia
a telefonů. Obchod podporaje ze všech eil pokoj.
neboť nic nepoškozuje více jeho činnost, než po

barburství — války.
Stále blíže přivádí člověka původnímuúčeii:

jti sia ovládatizn M tepášně1 žádnévolání, tak prospěšně, ů a ně nav
obocný blahobyt lidetra nepůsobilo, jako obchod.

Úkol obchodníka spočívána tom, abydary boží
přírody ku prospěchu a pohodlí lidstva využitko

vati, přírody vhodnou forma dáti a na
taková místa je rozeslati dovedl, kde se nalézá
největší počet těch, kteří takové věci potřebují a
jich požadují. Obchodníkse musí namabeti, aby ná
klonnosti, vkus a potřeby lidí pozanti se snažil a
aby se staral o opatření potřebného zboží.

Obchodník, jeboš činnost, půso myšlení
a apekulace obchod fidí a vede jej v mezích
slušnosti a mravnosti, jest oprávněn nazývati 80
vynikajícím zástupcem tohoto mezinárodního do
brodince — obchodu.

Avšak, pak-li jako takový jest si vědom
větších a pro něho osobně přísnivějších práv, pak
má plaiti ještě mnohemvášnějšía vůčiveškerému
lidstvu důležitější povinnosti než-li kterýkoli jiný
spolabližní. Obchod měl a má vliv na mravnost
a sachovalost národů a bude bo mít

Protošeobchodstálečileaneunavně80ros
vinuje. denně vzdělání a vědu rozšiřuje, musí
obcbodník vědecké vzdělání osvoj.ti, musí zvláště
ve vědách obchodních úplně sběhlým býti, muaf
znáti nejen rovněš tak potřebnou ma obchodní
technika, jakou vyžaduje praxis kontorní, nýbrě
musí znáti též podstatu obchodu, jek ji vyžadujů
služba veškerému lidstvu věnovaná.

Velice jest také prospěšno, snáli obchodník
avětové dějiny. Pozná z nich důležitý vliv obchodu
Ba osvětu národů; poznás mich, které jsou ne
sbytaě potřebné cnosti a které byly nejnebezpeč

nějšídt nejesudnější omyly a cbyby pro státyobchodní.
Takovými roshledy povznese se obchodník

vzdělaný velice nad duševní obsor obyčejného
kramáře, tea dovede také svou soukromou vpeka
laci zájmům vlasti podříditi a v soulad s potře
bami národa uvésii



Vzdělati se co nejvíce prakticky, rozhléd

Dont 59 co práh po eětě, požnatí v 'oizíchzemíchna vlastní tamaí potřeby, zařízení, výrobua vky;rozšířititakconejviceové
vědo a bledět sipojjetiu slušnou a spokojenonbedoucnost, tot úkolem i povinností každébo
obchodníka. V krámě, ve skladišti, v účtárně mladý
obchodník všecku moudrost avěta si neosvojí.

O všeobecnévzděláníjest dostatěčněve ve

nýchškolách. postaránoM„v"ěakjo nejsou školoro nešuí „pottebuje obebod a
nezbytně odborné školy. « :

Jest ovšem pravda, še praktický život jest

obchody nejsou z pravidla tak zařízeny, aby si
v nich mladý muž získal něco více než nejnutnější
tleané obraty a-schopnosti, které mají jen za účel,
aby svému principálu pomohl co nejvíce peněs

soukromých a čtením kuib mevydělá však bezpro
středně žádný učeník něco dvému princihálovi —
proto obyčejné po celou dobu učení se odborné
vzdělávání zanedbává. Principál se spokojí, umí-li
učeník tahat vozík, zametat, přinést, odměřit a
odvážit žádané zboží, spočítat a řádně do kassy
odvést peněžitý obnos, umí-li dělat kornoutky,
zátkovat, balit, zabednit a vybednit zboží, soá-li
vůbec všecky potřebné mechanické výkony, dove
de-li psát a lepit adresy, sanášet nutné zápisy a
udržovat zevní dek a čistotu. O hlubší odborné
vzdělání a vyučení spekulaci 6e maobý principál
nestará. Svědomitý učeník a vyučenec sám cítí,
že mu odborné vzdělání schází a proto hledí theo

rolické edělání dle možnosti di osvojit, prohloubita doplnit.
Teď jsou již téměř ve všech městech sou

kromé nebo veřejné nižší i vyšší obchodní školy.
V nieh si mladík odborné vzdělání osvojí neb do
plní- Absolvent obchodní školy sráze se zasvětí
dv kontormí praxe,utane se rychlejším a spole

blivějšímspolupracovníkem svého principála, neboť
k zančení se nepotřebuje tolik času, jako pouh
učeník. Pak-li však učeník s tří neb víceleton

rexí vstoupí do obchodní školy, tedy to, co poznal
osud v denní praxi, probere opět theoreticky a

prakticky důkladně a současně, zároveň ale též
postupně naučí se mnohému, co v praktickém ro
dení obchodu teprve později mu přijde do rakou.
V obchodní škole naučí se žák vůbec mnohéma,
o čem by jinak v praxi od jiných sotva poučenbyl.

Mladým obchodníkům ani nelsedosti odpo
rečovati, aby šli do Německa, Aogl'e, Hollandska,
Francie a též jinam na zkušenou. Poznají tamnější
trh a co by 8e dalo od nás do těchto zemí vyvá
žeti, pozoají mnohé nové a lacinější nákupní pra
meny, než-li jsou ty naše dosavadní. Pak by byl
náš obchodník ke konkurenci způsobilejší, dovedl
by se lépe zaopatřiti tím zbožím, po němž jest
poptávka a jiné lepší, praktičtější a levnější než-li
dosavadní mobil si opatřiti.

Naše obecenstvo v machém ohledu jest od
kázáno na Němce a žida, protože Čech toho ueb
onoho sboží nemá anebo ne u takovém výběru.

V cizině by mladý obchodník také poznal,
že k vedení zdravého obchodu jest nezbytně
třeba eol:dnosti. Lid nerad aedá napálit a koupí li
u křesťana místo solidního zboží chatrné a imito
vané dráše, jde raději k židovi, kdež bo napálení
tak nemrsí. Žid „vokaluje“ ovšem často druhi
místo svého obchodu, pak-li ae lidé v jednom
artiklu již nedají napálit Kde však počítá na
dobrý a trvalý obchod, tam dovede posloužit též
dobrým zbožím a to Špatné vrazí jen kupci naho
dilému, o němž ví, že tomu nerozumí nebo že
k němu více nepřijde, a pak kupci, který kupuje
s nouze — ma dlub. Na takovém 80 dá nejvíce
Škebnout, neboť takový musí kupovat za každou
cenu. Solidní, svědomstý obchodník takové obchody

neprovozuje. :

oPolitický přehled.
Na pravici říšské rady vypukla

krise, takže parlamentární většina jest v nynějším
svém složení dosti ohrožena. Rásný, ale trochu ur
utný vůlce katolicko konserrativaích Němců pře

Aložit minulý pátek“ vůdcům pravice svůj návrh zá
koma, v kterém měly obsaženy býti hlavní sásady,
jak v Rakousku upraviti otázku jasykovou. Podrobná
ustanovení měly ovati sakony zemské, opravené
dle potřeb těch kterých zemí. Proti tomato návrho na

pro nikdo ničeho nenemítal. Avšak v úterý podal
pilný návrh:

Vzhledem ka lášení našemu ze dme 29. dubna
t. r. a jsouce proniknati přesvědčením,že národní
rosechvění které skutečně v Čechách ana
Moravě ce zahostilo (Bouřlivéhlasy v levo: Slyš
me! Slyšme!)musí se uklíditi všemi sákon
nými prostředky (Posl. Kindermannvolá; „Aha,

duch vavý jiš na né sestoupili“',s toho důrodu navrhujeme:
1. Budiž svolen s6členný výbor s celé měmovny

„a tomutoulofeno abyse účelem srušení jasy
kových výnosů (Bouřlivé hlasy v levo: yšte!
Slyšte! Sly6tel) stanovil zásady v příčiněsákonného
upravení a jazykové otasky.

2. Výboru tomu budiž uloženo, aby nejdéle do
šesti neděl podal správa a návrhy.

Z jásotu levice mohl pan baron usoudit, že nej
lepší slažby svýmnávrhemprokása) liberálním Němsje,

+ 49. ..-2... M 4: <. „=
neboť „názodkě
moelabesdůvodnou štvanicí, uznal tím nepřímo. Českým
poslancůmtalsóvé názory v fedéch spojenců nemohou

i tejny A pzávem je poboožila věta, so basos
i sádá zrušení jazykových nařízení. Kdo ví,

Co saamenají a jak se ve skatečnosti praktikojí, ten
přizná, še nadpráví Němců a odetrkování českého ja
syka vlastné sůstalo. — BaronDipauli snad schválně
dal se uchvátiti liberálním tiskem. My však u>ra
vedlivé uzaáváme obtížné vení katol. Němců.
Ti dosud vády podporovali nárolaí, politickou a
a náboženskou spravedlnost. Liberálně šidoveké listy
štvou denné katolické německé voliče proti jejich po
slancům, pravícejim, žezrazají němectví a fe se po
jají a Čechy husity, kteří jsou nejvétšími odpůrci nej
toužebnějších přáníněmeckých katolíků, zavedení kon
fessionální školy. Židovské a dajčnacionální časopi

pilně zaznamenávají nádí nepřátelskýprojevčeskýchsocialistů,radikálů a pokrokářů proti konfessionální
škole, a katolickým ajezdům. To všecko německé ka
tolíky pobuřuje,nebot nedosti upřímné a dvojemyslné
projevy mladočeských předátů nepřispěly takék od
stranání nedorozumění. V této příčině,ať si naší pře
dáci řekaou: má vína! Avšak také baron Dipauli
masí uznati, že židovští liberálové a prašáčtí nacio
nálové program katolických Némců neprovedou. Jeme
proto přesvědčeni, že při chladné rozvase se
nedorozumění mesi Čechy a německými katolíky od
stranit. Výkonný výbor pravice nemůže rovněž trpět,
aby jednotlivé frakce pravicedělaly zvláštní politika na

svou pěať. Čo se mladočeskýchpos tyče, přáli bychomsi, aby byli prozícavější a chladnokrevnější a aby ko
nečně zanechali politického diletantatví. Návrh .
na Dipauliho, který vabadil kyselost, netřeba bráti
tak tragicky. V letech 1889—1895 dělali Mladočeší
teké pyramidální návrhy, = jichž nepropracovanosti
kašdý parlamentárních poměrů znalý člověk na první
pohled viděl, že to byl pouze prach k zalepení očí vo
ličům a že navrhovatel byl již předem přesvědčen, že
se návrh neprovede. Návrh barona Dipauliho jest po
dán pouze proto, aby upokojil německokatolické vo
liče. Až se roskvašení utiší, bude už to postaráno,
aby návrh v komissi uvásl, utonul varchivu. Při po
dání návrhu měl baron Dipauli ještě jiný a patrně
hlavní úmysl ten: trefiti centralistu ministra Gaut
sche, který byl a zůstal tajným spojencem levice.
Je-li německým klerikálům liberál Gautech nepoho
dlný, nemají Mliadočeši příčiny hájit Gautsche centra
listu. Což zapomnělli jiš, jak zuřivě potírali jeho or
donance? Přímo směšný a střeštěný je úvodní článek
pana Karla Tůmy „klerikální zráda v pravici“. Před
několika dny nabízel p. Ryba klerikálům konfessio
nální školu a dnes červený pan Tůma do nich papí
rovým palcátem pere. Vynálezce kozáckého hesla: trp
kozáče, budeš atamanem — ten má už nejmenší právo
někomuvytýkat busarské kousky. Ostatně, až se
za několik dní nedorozumění vysvětlí, bude -červený
radikál pan Tůma dělati třeba zas červeného kleri
kála. Člověk ho nesmí brát nikdy vášně a do opravdy.

Z říšké rady. HraběBadeni, kterýsejiž
vystonal a také se smířil s katol. církvi vyspovídav
se a přijav sv. přijímání s dovolením J. E. kardinála
arcibiskapa vídeňského, objevil se v úterý ve sněmov
ně. Pravice přivítala jej přátelsky. Na to jednalo se
o pilných návrzích na -odpomožení nouzi. Poslanec
Adámek šádal, aby podpora 8 milionů se zvýšila; ta
ké antisemité žádali zvýšení podpory až na 50 mil.
Adámek žádal téš, aby stát nahracil okresům ušlé
okresní přirážky. Podán též návrh, aby i německé
řeči poelanců byly pojaty do stenografického sněmov

ního protokola, k nimž 1 se opatřil německýpřeklad.
Poslanec dr. Ebenhoch obnovil svůjnávrh nazměnu zákonů školsých, kterýpoprv

podal na jaře, tedy v minulém sasedání. Odchylky
obsahuje dřívější návrh pouze v $ 2., 8. a 21. Od
stavec 3. 8 IL. zní takto: „O tom, mají-li se od
loučiti děti podle konfesse nebo dlenárodnosti,
rozhoduje zákonodárství semské. — V$ III. k povin
ným předmětům jeou ještě přidány ženské práce pro
dívky. — $ XXL zní: Povinná návštěva školní počí.
ná dovršeným rokem šestým a trvá pro každodenní
vyučování všeobecně osm let. Veškerá další úprava
trvání a způsobu návštěvy školní přísluší zákonodár
ství zemskému. Zejména náleží tomuto právo omesiti
každodenní vyučování ve venkovských obcích na sedm

nebo šest let. V tomto případě věst badiš postaránoo nálešité vyučování čovací a to jednoleté nebo
dvouleté způsobem sákonným. Zákonodárství zemské
může také toto čovucí vyučování (školy nedělní)
rosšířiti ne dalšíčtyři roky, t.j. až do 16.
roků žákova. — Jemo zvědaví,sda-li naši pani ači
telé budou opět křičet o smíšení školského vzdělání a
o době vyučorání.

IRamuaská vláda předlošísněmovnámno
vou osnovu zákona, manšelekého, aby ačinila přítrž
hromadně se množícím rosloučením manželství, ješ
ničí život rodinný, podporají nemravnosť a prostitaci.

ke, kterépořád zdráhá se ještě achválitinky míru evropskými velmocemiechválené, pro:
člalo opětkrisi ministerskou. KřiklounRaillie byl

svržen a předsedou ministerstva a sehraničným mi
nistrem atal se Zaimis. General Smolenuki pře
vzal vojenství, plukovník Korpas vnitro, Streit fi
nance. oman spravedlnost,Panagiatpulo vyučo
vání kapitán Hadžikiriasto námořnictví| Ministr
Toman jest první katolický ministr v pravoslavném
Řecka. Deliannis, načelníkpředpředešlévlády chce

sice Zalmice porovati, zejména pří vyklízení
lie, ale ji mu Zaimie nesmí mnoho věřiti.

Řecko, nechoe-li se vydati novému nebezpečí, války
musí Turecka zaplatit válečnou nábradu, která vá
lečné nákledy Turecka ovšem uhradit nestačí.

Francouzský vyslanec Loné | vyvedl
své vládé malou nepříjemnost. Vláda obávajíc ce, že
by generální gouverneuralžirský Cambon podporoval
volby radikálů a tím ohrodoval postavení ministerstva
Melinova, jmenovala na jeho místě generálním gon
vernérem volevyslanec ve Vídni,Lozéa. na jehož místo
jmenován současně jiný velevyslancem. vi so však
s Vídně nechce a generálnígouvernenrství odmítl.
Vláda se tím prohřešila nejen proti diplomatickým
svyklostem, ale nadrobila si tímnepříjemnosti i doma

Ve Španělska po zavraždění mí
Risterstva Canorasenedovedl Ascaraga udršeti

Čenda starý kabinet, meboťtna Kubě se postaveníšlů zhoršilo a ministr financí následkem částečné
„konfiskace církevního jmění dán byl biskupem v Maroii
do klatby, čímž se postavení jeho stalo neudržitelným.
Po návratu královny šádalo tedy koneervativní mi
nisterstvo sa propušténou. Vlády se ujal mírný liberál 
Sagasta, který dříve Canorase několikrát ve vládě
vystřídal. Nové ministerstvo jest sestaveno takto:
Sagasta předsednictvo, Goyan věci zahraniční, Romero
Gironspravedlnost, general Korrea vojenství, admirál *
Bernejo námořnictví, Lopez Puigcervec finance, Caps
deron vnitro, hrabě Joiena veřejné práca, Moret zá
mořské osady. Sagasta prý chce Kubáace usmířit
udělením rozsáhlé zemské samosprávy.

Ze Záhřebu. (Poměry v Chorvatska).
Scéna: Sjenicak, málá víska s roztomilými domky.
Uprostřed ra mírném pahorka pravoslavný srbský ko
stelíček a fara. Je večer dne 18. září. Z Karlovce vrací
se malé tlupy venkovanů s trhu, spívají a jsou ve
selí. Rakije a vínko byly dobré, rozebřály je. Hlouček
podnapilých lidí byl zvláště veselý. Zastavili se chvíli,
vypravovali to a ono, pozdravovali mimo jdoucí. Ve
selé události s trhu a rej v městě je zajímaly. Tu se

| jeden vášně tvářiti. Mluvil tajemně o nastáva

rien událostech. Něcose stalo. Lidi se zarazili, atrkaliavy dohromady, naléhali na něho, aby pověděl, co
ví. Konečně rozvázal: Sjenicak dostane návštěvu,
zvláštnínáratěva,několik cizích pánů,kteří
mají významný úkol Však uvidí.Š církve bude
vláti brsy uhecrskýprapor, celých 24 hodin, a když do
vlaje, je Sjenicek stracen, obyvateié se musí státi Ma
ďary. Hraničáři vidí v ducha již kalvínské husary,
jak r. 1948—49 plenili pravoslavné církve a katolické
ostely. Všecko je prý jiš připraveno. Jeden vystrčí

prapor a dostane za to 800 zlatých, a bude-li poodným a nechá prapor vláti, dostsne 100 zlatých. Á
teď se zmocnil lidí strach. Zpráva tato šíří se rychlo
stí blesku po vesnici i celém okolí. Jeden vyšperkuje
ji „vícenež drahý. Lidé jsou opravdu poděšeni. Stmívá
se, jest večerní temnota. Kolem chaloupek jest po
řád ještě ticho, shasla poslední lampička. Náhle táhne
tlapa tajemných lidí ke kostela. Farář přichází a ptá
se jich, co chtějí. Hned mu to poví. Zítra bnde vláti
s kostela maďarský prapor a pop bude míti 109 zl.
v kapse. Pop se ulekl: odkud takové nesmyslné řeči,
vždyť není na tom ani slova pravdy. Krontí blavou;
možná. Opatrností neškodí. A sedláci sedí celou noc
u kostela a střeží svou církev. A tak se stalo také 19.
a 20. září. Žádné domlouvání nepomahá. Nikdo však
ve vsi více nevěří, že by ti cizí lidé přišli. A nebyla
to přece žádná porěst. Neboť 21. září zastavil před
obecní hospodou kočár a z něho vystoupily tři páni:
řiditel knihovního úřadu, pan okresní a geometr. Při
jeli sem za srým povoláním. Geometr šel do polí a
začal vyměřovat. Druzí dva páni navštívili popa, šli
na procházku, prohlédli si kostelík a ukazovali na něj
rukama. A teď počíná hrozná tragedie. Pojednou zase
oživla pověst z Karlovackého trhu. Sedláci ze Sjeni
caka jiá vědí, oč jde. Ti páni tam, které pop d pro
vází a kteří ukazují na kostel jrakama, to jsou ti ohlá
Šení, ti nesou maďarský prapora neštěstí. Zádají klíče
od kostela, probledávali celý kostel, nemohli však
nikde nalézti uherský prapor, o němž myslí, že je
tem ukrytý Jen zemský chorvatský a církevní srbský
prapor zastrčČenyjsou tam v koutě. Zástup kolísá a
stává se nerozhodným. Zdá se, že se všecko udobřilo.
Ta venku stal se první děsnýčin Na slanci zableskla
se sekyra jednoho sedláka. Zuřivý zástap obklíčil ci
zince. Zbrocen krví, klesá knihovní řiditel k zemi.
Jeho průvodčí prchá. Běží za ním, chytího a utloukli
ho před kostelem. Zatím dal dopraviti farář řiditele
do fary, umyl a ošetřoval ho. Když okresní vydechl
svou duši, hledal rozkácený lid první svou oběť. S tri
umfem vyvlekli ho z fary a dorazili ho. Zatím přišel

metr s polí. Lidé ho znají, prokázal jim mnoho:
obrého, jest populární, ten ukrotí hněv lidu. Neá i

on prý dráí s Maďary a klesá pod ranami sekyr. Mi
losrdný jeden sedlák ukryl těžce raněného geometra
v jeteli. Po dlouhém bledání našli ho opět. Vyvlekli
jej a sasadili mu nových několik ran. V hospodě zpí
vejí a hulají. Tam sedí sedláci, pijí a křičí. Venka
zápasí populární oběť se amrtí. Jeden běží do hos
pody a oznamuje: „Djakovič ještě žije a chc>se ještě
zpovídat“. Tu vyskočila jedna ženská a křičí: „Já
vám ukášu, že jsem také hrdinkou: Popadla sekyru,
vyběhla ven, potřísnila umírajícího a vrazila mu 80
kyra do hlavy. Avšak, Djakovič žil ještě pořád Kou
sali jej do tváří a tapili jej. Konečné se nad ním je
den sedlák slitoval a poslední ranou učinil konec jeho
trápení. — To jsou události se Sjenicaka. Úřední
zpráva potvrzuje, že se tak udály. Zola líčí v Ger
minala rozvášnéné lidi. Takové ohavy jsou všady. Po
štvaný, neuvědomělý, zpitý člověk stává se zločincem.
Maďarské listy jásají, že zločineci ze Sjenicaku jsou
scbytáni a zavření. Ubití úředníci jsou pochováni a
trestající spravedlnost učiní svou povinnost. Zločin
prý je skatkem agitatorů. Maďaři napovídají, je za
ními stojí rakouští jejich nepřátelé, kteří chtějí oby
vatelstvo zemí uherských rozeštvát proti Maďarům,
aby seslabili jejich moc. Nebezpečí prý však nehrozí,
obyvatelstvo je ticho, star obleží jest vyhlášen ve
velké části Chorvatska. Zatím se vede rozsáhlé vy
šetřování, bledají pohnutky děsného zločinu. Dobrá.
Možno však, že při hlsdání agitatorů se zapamene na
celkový motiv. Hloapost a beznáboženskost jsou
nejhroznějšími agitat ry. Konají služby všady, jak so
cialiemu, tak kmenovéma fanatiemu. Rozežírají du
ševní síly, vyssávají poslední zbytky mravnosti. La
běte humain — člověk zvíře — jest nenahradi
telný, přežije doby osvěty i „reakce“. Zahnízdí se
všady v polit ce, v socialním životě, věady. Potřebuje
massy, rozčílené, poštvané maasy lidu, mezi nimiž agi
tator běžné laciné „přesvědčení“ a fantasmy vyvolal.
Agitator jest jen podněcovatel, nemusí si nikdy na
nedostatek práce naříkat a se ho obávat. To jsou u
stálené zjevy, 8 nimiž dějiny neustále počítaly a po
čítati musí. „Tma temnoty jest větší neš pokrok kul
tury.“ Jest sice velmi pěkné, že sám Khusn Hederváry
světu vypravuje, proč ve Sjenicaku tato brosná moc
řádila. Avšak, my jeme zvědaví na jiný interiew. Na



vícepadatmaváhu,tensvětapoví,fe „penífádné
mobespečí“— ne,Setoto ne vádybude ..-.
Avšakmají při tom Maďařiov čisté?

Drobné zprávy.
Cícařské jmeonovinyoslavenybylyvpe

dělí slavnou pontifikální mši evatou, sloužemouod J.M.

nejdp. biskupa Edvarda Jana Nep. Brynycha, sa přítomnosti nejd. kapituly, veškerého zdejšího duchoven
stva, ctihodných alumnů, ec.k. místodržitelského rady
Šolty aúředníků c. k. okres. hejtmanství, presidenta,
radů, sekretářů, adjunktů a ostatních úředníků c. k.
krajského soudu, sboru důstojnického, purkmistra a
sl. rady města Králové Hradce, ředitelů a p
sdejších středních škol s četného obecenstva.

Navštěva undp.biskupa v b. Boro
memu. Dne 4. t. m. zavítal ndp. biskup Edvard
Jan do studentského semináře. Představení a cho
vanci uvítali v domácí kapli vznešeného hosta,
jenž v srdečné promluvé vysvětlil cbovancům
význam slova student. Ndp. biskup kledl důraz
na svědomité studium a na pěstování vůle, po
vzbuzoval chovence k lásce vlastenecké a k pře
svědčení náboženskému, protoše každý cbovanec
má býti nejenom studentem, ale českým a kato
Jickým studentem, Za vzor dobrého gymnasisty
sloužíž studující mládeži sv. Václav juko učený
jinoch, šlechetný vlástenec a světec. Po promluvé
dal si ndp. biskup jednotlivé chovance představiti,
rozmlouvaje s nimi laskavě. Při odchodu svém udě
lil vznešený host všem vrcbnopastýřské požebnáni.

A dalbertimums našejest již téměřve všech
místnostech obydleno a všecky byty jsou sadány. Za
hrada před budovou jest jiš vyvásena stromy a pě
šinky v ní upraveny. Správa města započala s upra
vením chodníku z Palackého ulice aš po budovu.
V úterý před 5. hodinou odpolední rohlédl ei J. M.
nejdp. biskup Edvard Jan Nep: rynych vprů
vodu vdp.Thdr. Beneše, ředitele Dumka a dp. ři
ditele tiskárny a vp. oeremoniáře místnosti Adalber
tina Déle se zdržela Jeho Milost jmenovitě v sazárně,
tiskáraě a v místnostech redakce „Ubnovy“. Na to
se odebral nejdůstojnější panVrchní Pastýř do semi
náře, kdež pan řiditel Dumek koná právě cyklus
národohospodářských přednášek.

Vzácná mávětěva. Dne 3. října byl na
prohlídku sáložny v Jesenici Velké professor národ
ního hospodářství na universitě Moskevské pan filo
sofie a práv doktor Vladimír Oadřejovič Koeinský.
Přijel z Prahy, kde studuje národohospodářské po
měry české a kde mu byla záložna v Jesenici jakožto
čistě rolnická a vzorná od ústřední Jednoty zálošep
k prohlídce odporačena. Vypravoval, še má od: vlády
dovolenou na 2 a půl roku, aby hospodářské poměry
v Evropě stadoval. Byl jiš v Německo a posledně 10
měsíců v Londýně a Anglii vůbec. Z pojede do
Paříže, Švýcar, Italie a Vídně. Na cesty má ještě
1 rok času. Pak vše má popsati pro poučenouRaeův.
V Jesenici se mu líbilo zřízení venkovských důvěr
níků, pak přesné a přehledné účtování.

. Osební. Ředitelem kancelářů IT. třídy při
jším c. k. krajském soudě jmenován byl p. Mat.

anský a přednostoukancelářep. Frant Haak.
Němce!v obvodu obchodní komory

Mberecké nenavrhli do komise pro I. a II. berní
společnost ani jediného Čecha a mimoto průmysl ho
spodářský, zejmena cukrovarnický, pivovarský, liho
varský, strojnický, mlynářeký, cihlářský, spracování
dřeva atd. se zastoupení v komisích úplně vyloučili;
patrně proto, že jest zastonpen hlavně v českých
okresích komorního obvoda. České krajiny mají právo
býti zastoupeny v berních komisích. Ministr financí
může ta učiniti částečnou nápravu a může do komisí
povolati české důvěrníky. Češi se musí ovšem o evé
zastoupnní sami starati. Za .tou příčinou sedla se
v neděli dne 8. října t. r. v sále nové budovy vyšší
školy obchodní v Hradci Králové valná schůze inte
reesentů [. a II. třídy = krajů královéhradeckého,
jičínského a mladoboleslavského. Po delším rokování
navržení byli pro I. berní společnost za výbory pp:
Jan Vaníček,hosp rada a centrální ředitel velkosta
J. O. hraběte Jana Harracha za hosp. průmysl, Bo
bumil Čerych spolumajitel cukrovaru sa průmyal
cukrovarský, Václav Cicvárek, s Mal. Čejticsa mily
nářský, Ludvík Moravec za průmysl textilní a Jan
Tichý starosta měste a člen aprávní rady pivovaru
v Náchodě. Za náhradníky navržení pp.:Jos. Seykora
z Kostelce n. O, (výroba kůťe), Josef Bromovský (spo
lumajitel strojírny a alévárny Měrky, Bromovský a
Schule), Viktor Seeland (řiditel panerví v Kosteloi n.
O,. Jindřich Klazar spolumajitel tkalcovny + Kraho
n Jilemnice a Adolf Neumann as lamajitel řádelny
a barvírny v Králové Dvoře. komise II berní
společnosti navržení jsou za výbory Petr Krumářsta
vitel a maiitel cihelny v Semilech, mlynář Jan Koštíř
z Kačova, Petr Pavlousek, obch. v Nové Pace, MUdr.
Reichert majitel píly v Předměřicích. Ant. Baaer ma
jitel tiskárny a burevny v Králoré Dvoře a Josef
Vojtěch sládek ve Kvasinách Za nábradoíky navržení
pp. Jos. Bernard z Podolí, Fr. Souček majitel továrny
na cichorii a cihelny v Plotišti, Th. Mastný spoluma
jitel mech tkalcovny v Lomnic, Stanislav Červený

u majitel továrny na hudební nástroje v Hradcirál., Fr. Schonfeld, sládek v Semilech a Horných
Hynek továrník v Semilech. Páni voličové I. a IL
třídy berní se snažně žádají, aby te voleb účastnili a
tuto navržené kandidáty volily. Volbykonati se budou
v Liberci v [ třídě dne 11. října od 10. h. dop. do
a h.odp, a v IL. třídě dne 12. října od 9—3 hodin.

Užíti 8e umí jen úředních blanketů hlasovacích, od
veličů podepsaných., Hlasovací lístky buďtež zaslány
do Liberce poštoa rekomando a franko pod adressou:
„Panu c. k. volebnímu komisaři pro volby do komise

„ daně výdělkové I. neb II) třídy v Liberci.Legitimaci
nutoo k hlasovacímu lístkupřilošiti

Westavbennevémonnmeutilní
dovypro uěltelev iradeiIKrálovépočne

na jaře.
5 „Čas“ —=rodigovaný p. Dr. Janem

„Včísle40.tohoto od
tr. připomínáJ. H.panubiskupoviv ne

. al se na „Obnovu“, še při

máli pan biskup Brynych takové dareb s

To by ovšemng Poaká, ale nehezkéjest 86 aJ. H. myslí, o „Čase“ se dne 20. prosince 1886
amiseloze světa, a že00 tadíš můžeto „přimknatí“
upírati. V tom čísle čteme doslovně: „Představme si
nerovný boj Čechů s germanstvem, boj na nůž. Při
nejmenšímby uchovánípouhé holé národnosti
vyžadovalo nesmírné mnoho úsilía sebeodříkání nej
šlechotnější domácí intelligence... Nastal by des
kdybyai ten či omea—dejmetomuslaboch—před
ložil otázku: Jak, stojí tato ve své existenci po
chybná národnost skutečně sa te, abych veškeré
síly dacha svého, které bych jinak zasvětiti mohl
práci positivní,pokroku, vědě atd, abych tyto síly
mařil úsilímzcela sóporaým? Coš kdyby národ přes
tyto námahy zcela zanikl? Nemohli bychom — uva
žoval by dále — přimknouti se k intansivnímu a

Stojí-li naše národní existence skutečněsa

ta námahu, je jedí kulturní hodnotatakohbromná?“ Tak „Čas“ 1. P. 1686 a „Čas“ I. P
1897 nazývá darebou, kdo o tompřimknatí informo
valil — Osvědčilo se staré přísloví: Drzé čelo lepší
neš popluní dvůr. — Takhle v hrdlo lkáti a biskupa
napomínati slovy osmého přikásaní?! Kdo vlastně je
nyní darebon? O tea ujeme se úsadku. Naše
čtenářstvo ať soudí samo. Jen to radíme u Dra.
Janu Herbenovi, aby se om budoncně tím FE. infor
movati nedával, nebot dělá takovýmito články „ree
lisma“ vpravdu ostudu. Zač potomostatní obsah "toho
článkustojí, jestz této sky patrno. A proto
nejsou nám slova onoho pana J. H.— že „pan biskup
nestrávil většinu života mesi vzdělanci, nýbrá mezi
katolickými tovaryši“ — ničím jiným než důkazem
vysoké vzdělanosti pana J. H. který v polemiceutíká

l É or % nez meřici k nadávkám.Pohrdání: stými tovaryši,jako odradou lidetva řáda
nitšího, jest důkazem, že pan J. H. je naplněn něčím,
čemu se říká zášť, vášeň, pýcha — a to „je nehezké“.
Takového „realismu“ račiš nás Pán Bůh chrániti!

Resigmace. v sobotu zrolený městský inže
nýr, pan Karel Hromas, dosud inženýr při c. k.
místodržitelství, resignoval na místo městakého inše

l KrálovéHradci, s nímš spojenojest 2.400sl.
Beeclalistickéhnutí moziněltelstvom

v Uhrách. Vídeňsképolovládní „Reichawehr“píše sb
s Budapešti: „Vedení sociálně demokratické strany
snaží se získati přivržence mesi venkovským učitel
stvem. Agitace tato potkává se s ús protože
většina uherských učitelů jest špatně placena roční
platy 200—300 a). nejsou výminky) a proto vociali

stickým ideám jest snadno přísupna. Nyní koluje
mesi kruhy učitelskými tajný cirkolář pocbásející z řad
učitelstva, aby se o Vánocích súčastnili učitelé porad

a příčinou salošení socialistického učitelského sdru
Svatováclavská záložna v Praze,

zapsané společenstvo s ručením neobmeseným, oslavila
v neděli pětadvacetileté jubileum svého trvání. Tiché

oslavy účastnili se přední zástupci čáních ústavů— živnostenské banky, občanské záložnyv Karlíně
a Praze, všeobecné záložny v Prase, členové výboru
a četní členové Svatováclavské záložny. Shromášděné
uvítal starosta Svatováclavské szálošny vdp. prof.
Drozd. Děkoval Boha, že záložně za jejího působení
stále požebnával, děkoval dále, všem, kdoš se přiči
nili o rozkvět záložny. Záložny nám poslední hrstku
řemeslnictva a divnostnictva zachovaly. Snad nebylo
by dnes jiš ani šádných malých rolníků, malých prů
myslníků, kdyby nebylo záložen. Záležny působí tiše
ale blahodárně. Za dob bouřlivých neprospívá lidstvo,
neboť tu přicházívají na vrch právě oni divlové, kteří
nejvíce s nedostatku a bídy lidstva tyjí. P. Drosd
vítal ařísení Raiffeisenových záložen, zmínil se o kře
stanské akademii, kterou záložna Svatováclavská po
volala v život. Dále provolal nadšené aláva papeži
Lvu XIII. a děkoval živnostenské bance a příbuzným
sáložnám a vzdal s přítomnými česťsemřelým členůa.
Na odpo.edním banketě promluvil purkmistr karlínský
o vývoji záložen, kteréš přemobly všecky překášky a
obtíše v cestu jim kladené. Záložny pošívají dnes
důvěru a zvláště záložna Svatováciavaké, které patří
mezi nejpřednější Úvtavy, k čemuž dospěla výtečnou
správou. Posléz přípil starostovi Svatováclavské zá
ložny a vzájemnosti českoslovanských sáložen vůbec.

Kandidátom do říšskérady zaokreoy:
Karlín, Vinobrady, Český Brod, Jilové, Žižkov jest se
straay nladočeské Dr. Servác Heller, se strany
pokrokářskéStanisav K. Sokol. Dr. Heller prý
pro chorobu nebude konati schůze voličaké. Chce se
vyhnoati patrně bouřlivým výstupům. Pro Sokola se
vyslowly venkovaké ubce.
. Pre archeelegy a temristy. Mnozí
přátelé starobylého rázu města zdejšího těžce nesli
rozbourání starého domu „U černého orla«. Zár
mutek však zmírněn jest aspoň tím, že dům tento
uchován jest ve vzácných rozvslinách na ulici před
Boromeum. Rozvaliny tyto budí svou divokostí
již zájem klubu touristů, takže v nejkratší době
bude podniknut zábavný výlet na vrchol zajímavé
této památky. Pro příští zimní saisonu chystá se
obecenstvu příjemné překvapení tím, že rozva:
Jiay tytobudou několika konvemi vody přeměněny
v Čarokrásný ledovec, takže odpadnou na příště
všecky návštěvy alpských ledovců, Chováme na
ději, že tak brzo nebudou kusy sterých těchto
cihel odvezeny na prosaickou silnicí, kde by sice

stohu hrály a prukavými sirkami. —
obcdvKrčiněv noci. SbořelsusedlostTrůnečkova
hnedvedlenovéškoly.Jakdhežpovstal,nenísnámo.“

Velký požár osaamují zprávy = Náchoda.
Ze středyzs čtvrtek vyhořelaprývelká továznaMask
merova A šidovaká ulice. č

Okradi spoladějníky. 80. m. m.
ubradl J. Vlasákze Sesemic, db a Bdej j
ho řezníka spoladělníkům J. Hrochovi a V. Kulesoviprotona kalbotyasmisel.CestoupřesPouchovprstem
prodala bnedzasukradlijinékalhotyJ. Kotlandovi
ma Poschově. Po zloději se pátrá. M

Bražbo ve udejší nastav :2.v 16.t m. Hpadětéž o týden
podějí Prodávatise budoupPěkary 3, šatstvoatd., kterépropadlyanebylyvyplaceny. Dližšív ineertu.

Velkostatek Lobkovice u Kostelcen.
L., který se r. 18.0 dostal v dršení Mikuláše Chu

dého s Újesda jehoš ci se sačali psáti s Lobkovic, zakoupilkníže Moricz Lobkovic, pán na Roud
nici. Roku 1829 prodal kafše Lobkovic rodinný statek
dr. Měchurovi, po něm je sdědil seť František Pala
cký, slavný dějepisec českého národa, který sde také

ván leží. R. 1883 prodal jeho syn dr. Jan Pala
cký Lobkovicešidu Reitlerovi, od něhož je koupil
za 260.000 zl. vévoda Boadnický. Lobkovice majíros
lohu 380 hektarů, sčehož je 165 ha role, 81ha leseatd.

Vyčistění řečiště Úpy stane ze na státní
útraty. Ďie potřeby60sanešenéPeš beggerovými

stroji Boj a břehyse navezou.k oaíle 30milionů svící vez baío
na pobřežímořském v Bretagní. Za jčeného počasí
bude osvětlovat krajinu v okruhu 100 kilometrů, za
silné mlhy v okrahu 40 kilometrů. Na vrcholu věde

ne [. a galenií anlézeki mohutnáhlésnátroubesirena). | jej u bude se rovnati Í par
ního stroje o 160 koňských silách. Nová o Bina po:
čítati se tedy bude k nejlépe anejúčelněji zařízeným.Kalendář duchovenstva českoslo
vanského na rok i8v8 redakcí dra. K. Vondrašky
a nákladem Jos. R. Vilímka v Praze právě vyšel. Je
diný tento kalendář našeho kleru iako kašdoročně,tak
i letos zamlouvá se praktickoa a vkusnou svou ú
vou. Přináší kromě kalendaris a obvyklých ru
sdařilou podobisnu a úivotopis Th. dra. Mikuláše
Karlacha, článek „Jak řídí ss spolková a jsé
ohromášdění“, ochomatismus duchovenstva a vů a
hojnou zásobu papíru na zápisky. Cema sl. 1-90jest
přiměřená. Vřele doporučajeme.

Národní sebcochrana. Právěse dotiskla
kaiha s péra Rad. Vrby pod tímto názvem. Obsak
kniby jest: Starý Sidovský stát. Finančaí mocností.
Tiskové mocnosti Úpadak rolnictva. Zničení řemesel.
Kořaleční mor. Komu jeme vystavěli školy. Obchod.
Emancipace šidů. Socislní demokracie - Židovská po
jištovna. Naši vlastenci a židé. Dráhy ve slašbách
židovetva. Otroctví křesťanské šeny. má 400

stran, sšojí Arena v Prase 3 al. 20 kr. Kat. y nejlépe knihuobjednají u spieovatele
v Průhonicích vČechách, (pošta v místě. Bad. Vy

Sňatek. Vict slč. Louisa BRichtrova
dcera p. Ferd. Richtera, c. k. setníka v. v., sem. po
alance a velkostatkáře v Hamburkách — a vlet.
Jindřich Stóhr, c. k. estník při general.
slavili dne 25. m. m. o 4. hod. odpol. svůj aňatek
v chráma Páně sv. Jindřicha v Praze.

V moci dalallamy. Anglickýcestovatel
Savage Landor byl aby o pokusil

proniknoati do hlavního města v Tibetu Lbassy, do
sídla to viditelné hlavy budhistů. To se dosud poda

řilo třem Evropanům r. 1813 a 1842.
si najel s0 sluhů avšak, kdyš il hranice
betu, 28 mu jich sběblo. Landorovi zbyl pouse 1
sič a 1 čínský kuli. Učinil 56 pochodů, pak byl
Tibeťanů zajat a o vše oloupen, spoután a k
odsouzen. Nosiče jeho strašně zm i. Landora
na pop:aviště, mučili shavým železem. Měl býti

ven. Dalajlama však v posledním okamžiku
ci sastavil, kázal Landora mačit, který byl na

hou, rukou a ramemech poraněn. Osm dní lefel na
v okovech, jeho sluha 18 dní. Landor se vrátil
Indie, jes pokryt 22 ranami.

fWebevrašda starce. O5let starý pokář
František Havel = Pouchoraměl doma nějakou
mrzutost. Dne 3. října odpoledne vlezl patrněv 00
bevrašedném úmyslu za oudo .
v těch místech není hlubeko, lehl si do vody. Trochu

zdě probudila se v Havlovi láska k životu, neboť
dyš jej voda stadila a chtěl vylésti, uenášel jej proud.

Pan professor Svoboda marněne gnašil dostati ho ku
břehu. Havel zmizel pod vodou.

Šel se dát zavřít. Stšbovavíptáci (v po
době různých darebů vyhledávají jiš útulek před na
stávajícím chladnem — kriminálech, kde je o ně po
ataráno strarou, topivem s bespletným bytem. Před
nosti tyto, jakých zlatá svoboda nemá, zná velmi do
bře ze skašenosti Josef Tomeš s Nového Hradce Kr.
a proto touží býti lacino na zimu zaopatřen. Dne
28. m. a. přišelna zdejší policii a podivnoa žádostí,
aby jej zavřeli. Když nepomáhaly prosby, dal se do

spilání a tím konečně přece došel cíle; byl savřen
v Kropáčce. Nešťastnoa náhodou předošel jej jiš jebo

konkarent s Nov. Hradce, Lankaš, kterí si jiš hovělna prknech v komůrce, kam byl dán i Tomeš. Z kon
kurentské novrašivostí nastala po

2
biz
ck

be

malé chvíli mesi
oběma tuhá rvačka, tek že muzili býti nási'ím od
sebe odděleni. .

Přečim dle j. SOB tr. z. Dne26.červen“
ce t. r. šel vp. P. František Knap, první kaplan
v král. věnném začstě Poličce, saopatřit nemocné man
šely Říhovy na Horním předměstí. Na náměstí u krám
ku svého stál „občan“ Jonák, selinář, s dýmkou v
ústech s díval se posměšně na přicházejícího k němu
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coval.Drubéhodneránonoclehářzmisela s zá
roveňsmizelo téš hospodářovošatstvo shodinkami
vosně30 si — TýšMartinekvloudil 00dne6.t.
m.dobytup. Horákavehradbáchaukradltamšat
stvo, boty a hodinky patřící délaíku Zděnkovi. Pří

tomné malé děvče umičel tím,že ma nabil oposkoaZděnekzlodějepromásledovalaš k Předměřicům,ale
merně; ho. —Dne 20.m. m. vmocistra

kosa. Jak bylo vyšetřeno, nekradl kosy anad nějaký

strůjce selského povstání na píky, ale známýslodájM. Prokeš, který bdyaiu obou posledně jmenovaný
sloužil asmal tedy dobře i po tmé kdeco

leší. Týž byl také dne 5. t. m. v Sedrašicích do
den, zatčen a dodán do vyšetřovací vasby kraj
soudu zdejšího, kde ce jiš z části k činu dosmal.

Ohně. Hlásný na věši roval 0 noci
na 5. t m. směrem HiveŠtšáeny adruhý umě
rem k Třebechovicům. Blišších správ dosud nedošlo.
— Dne 25. m. m. shořela stodola J. Nováka v Hor.
Dohalicích a J. Weise v Bříšťamech Dne 13. m. m.
vybořela stodola J. Novotného rovněš v Bříšťanech.
Dae 24. m m. shořela stodola F. Včeliše ve Vel. Tře
mečovsí a dne 28. m. m. J. Smitra v Radostově.

Frantičok Palacký a —monstrance!
Spisovatel dr. Váci. Řezníček vypravuje vo svém díle
© životě Palackého mnohé zajímavé episody náboženské,

odeyjinéi tuto: Ačme roden rotestant,opsalrevers při svatbě,dle něboš y s man
šelství jeho E šly býti katolickými. Úkolu tomu
zůstal ýaž do smrti věren a prokasoval nejen
skutečnou snášenlivost náboženství katolickému ve
své rodiná, ale i spříma pěstoval náboženský cit svých
milých. Stalo se jednou, še protestant Palacký dově
děl se o ové doeři spisovatelce, že si ukládá honorář
2 Musojníka, aby saň koupila monstranci pro rodinný

kostel v Modletíně, ale Se dosud nemá
všechen potřebnýgroš pohromadě. I neváhal prote
stant Palackýpodporovati snahu doeřinu tím, de sám
monstranci koapil, zaplatil a svému dítéti poslal, aby
ji odevadalo na své místo. Kolik takových otců našli
schom v ohledu tomto podobných Frant Palackému

har moderními osvětáh a svobodomyslnými„takétolíky“
Ž rychmovského vikariáte. Minulý

měsíc sešli ce četní duchovní vikariátu rychnovského
a zástupci kněží, rodáků solnických v počtu 32 rná
dražaí restauraci v Solnici, aby oslavili šedosátiny
vdp.Ferdinandy Blechy, děkana solnického,
ke-20 sasloužilého a milovaného. Oslarence
poadravil předevšímvdp. vikář V. Kleprlík osná

ním gáslah jeho přečetných. Z rodáků solnickýchjmenem všech kněší předvedl pocity usnalosti a vděč
nosti dp. V. Ehl, farář ve Schwarzenthalu. Milé a

Htašlivé vzpomínky pak projádříí dp. Fr. Prašákarář v Blašimi Skahbrovský dp farář Fr. Košťál
přečetl a paay děkanovií rada! všechny ty četné
sdravice duchovních rodáků solnických sde nepřítom
ných a všech ctitelů p. děkama. Všech 22 kněží za
slalo pak projev oddanosti J M. mejd. panu bisku
povi královéhradeckému a vřelý rav nejstaršímu
s rodáků rolnických, P. Christiána Zimmrovi, člena
Žadn kapucínského. Oslavenci uspořádány mnohé ještě
ovace. Kéšho Bůh dlouho ještě zachová. Vědyt má
ještě tak důležité ky před sebou.

Z c. k. vojenské nemocnice. Vyhláška:
1. Za příčinou zjištění potřebných oprav a čistění
prádia memocných vojenské nemocnice v Hradci Krá
Jové jakož i posádkové sdejší trestnice na dobu od
1. ledna 1898 až do 31. prosince 1898, po případěod
1.ledna 1898až doš1. prosince 1900vypisujese offertní
řízení dne 13. října 1897, o 9. hodině ranní v c. k.
vojenské nemocnici v Hradci Králové, kde lze vbližší
podmínky nahlédnouti. 2. Offerty pečetí opatřené za
slány nebo předloženy buďtež v nemocnici nejdéle do
13. října 1897 do 9. hodiny ranní. Na později došlé
offerty nevezme se ohledu. Úetní offerty podánybuďteš
bezprostředně vyjednávací komissi. 3. Přiblíšnápráce
ma 1 rok obnáší 1.) ve vojenské nemocnici a) prádlo
pro nemocné: obyčejných košil 1800, podvlékačk
t.800, kapesní šátky 1.400 kusů, onací 800 aponolek

200 párů. b prádlo nemocnice: košileproti potu 100,podvlékačky 100, ručaíky 4000, utiráky 1200, ka
chyňské zástéry 400, kabáty pro nemocné 60, ubrasy
18, ubrusy stolní 15 kosců, obvazadla 20 kilogramů
2) V posádkoré trestaici: košile obyčejné 800, spodky

800, Í šátky 409, ročníky 800 kusů, onuce 400
párů. 4. Písemné oferty musí býti přesně dle níže
Uvedeného vsoru shotoveny. 5. Ucházeči, kteří vyjed
nárací komisai nesnámi jsou, nechť předloží své vy
svědčení spůsobilosti a správnosti. Ku vystavení těchto
vy vědčení vshledem k oněm firmám, které jsou za
prány v rejstříku obchodní komory, jest obchodní a
řemeelnická komora, pro obchodníky pak, kteří nejsou
v rejstříku obchodní komory sanešeny politický úřad

prov instance, kam přínáleší, oprávněny. 6. Vadium,teró kašdý ucháseč musí složiti, obnáší 16 si. 7.Co

dodršeníoferty podání jenská
va pakteprv ode dmetoho kdyintende

- «peohlašujetímto,hledfok offertěse
září 1897 pro c. k. vojenskou nemocnici
Králové a c. k. posádkovou trestnici, še či

špitálního a nemocničníhoprádla na
1898 až do 81.

špitálního a pro nemocné jsou
rosuměl, a še jeem ochoten správně jich dodršeti.

Vadinmpra vo ... akr.... a saVazuji se, pak-limé nabí jata bude, psa
Boukaucive 14dnechaložiti. pe . dne. PŘeenmo
a podpis (po případě firma) obydlí.

Patenty Melicharovy jsoa výnosemvys.
o k. ministerstva obchodu a průmyslu ze dne +9.
května 1897 č. 10145 srašemy. Na zdejší výstavě r.
1894 opovášil se fr. Melichar z Brandýsa n L. na
základě křivých a neoprávněných patentů svých za
baviti vňem, na výstavě hospodářské se súčastnivším
strojníkům exekučně jejich secí stroje, mesi těmi stroj
níky byla i blízká, dobré pověsti ve výrobě hospo
dářských strojů vající firma J. Pechánek synové
v Hořici. Ne 6 toto zabavení bylo nehodou
hroznou, celá činnost všech těch strojníků a jich pů
sobení na výstavě bylo přerašeno, ba zničeno, účel
výstavy seznámiti se s rolníky a potřebnýprodej do

cíliti, bylo nemožno: Jejich secí stroje byly ne pe
nýř banbě a Pokopě vysazeny. Toť hrosná byla tost! Proti té krutosti, kterouš Fr. Melichar druhé

strojníky sostuditi hleděl, (fbornon jejich vlastnípráci i myšlenky haněl a živnost jejich těšce
a velmi citelně poškosoval, musili se poškození stroj
níci, zejmena Jos. Veselý v Středoklukách, Knotek a
spol. v Jičíně, Svatoš, Mikeš a Lonský v Čes. Brodě
a J. Pechánek synové v Hořici horlivé brániti a sa
dali proto na Fr. Melichara s Brandýsa n. L. žalobu
na srušení jeho ntů, vědouce a neklamné k tomu
důkasy a doklady po race majíce, že Fr. Melichar
žádným vynálezcem není, ba žeani řemeslníkemnení:
jet on jen spekulativní duch obchodní, slídí a pátrá po
cisíchvynálezícha vyhledavje, chápecejich na újmu
a škoda vlastníků. Není diva, že mnoho rolníků jemu
věřilo a ve svém úmyslu se zarazilo a jemu na lep
šlo. Spor trval bes mála tři roky. Všechnyokolnosti
byly ta důkladně a všestranně v c. k. úřadech pa
tentních uvažovány e prozkoumány, až konečně i
u nejvyšší instance, u vys. c. k. ministerstva obchodu
a průmyslu byl ve prospěch šalujících strojníků de
finitivné rozhodnut a patenty Melicharovy výnosem
ze dne 29. května 1897 č. 20145 zrušeny! — Me
lichar pokoušel se již na jubilejní výstavě Pražské
r. 1891 svou choutku exekačně provésti, avšak tem
výs'avní výbors náležitou roshodností tomu zabránil
a nedovolil na památné výstavě jubilejní žádných
škandálů. Výstavy mají posvátný účel,jak pončný, tak i
hospodářský. Kdo proti komu domnívé se nějakých
nároků míti, jinde ať si to vyřizoje: Brány výstavy
mají a musejí poskytovati úplné immunity vystavo
vatelům, tam není místo pro exekuce, zabavování a
všeliké nemístnosti, — a tím bolestnější to je, jestli
— jako v tomto případě — okáše se, še exekuce byla
neprosto neoprávněná! —

Úplee. Letošnídeštivé léto ukázalo sa00jednou
jakáto u nás mizerie, pokud se týče pitné vody. Vody
tak, jak teče s Kašay, nejen k ptí ale ani k umytí
takřka upotřebiti nelze, všdyť blátav mí plno. Bylo
by si přáti, aby otcové našeho města jiš jednou vášně
otásku tu na přetřes vsali a-po slovech aby násle
dovaly také skutky. Jisto jest, že věc ta na věky se
přece odkládati nedá a čím dříve tím lépe pro město.

Z Rychnova. Starobylýkosteličekděkanský
av. Havla, ve kterém nalézá se památná socha Panny
Marie (der prý Arnošta s Pardubic) zastkvěl se v po
sledních dnech v novém krásném rouchu. Již po delší
dobu jevila se nutná potřeba, aby důkladná oprava
t svatyně byla provedena. A toho se docílilo letošního
roku přičiněnímmístní duchovní eprávy za spolu pů
sobení velect. p. Frant. Včeláka patronátního komiraře.
Klenuti i sde náležitě byly upraveny celý kostelíček
velmi vbusně vymaloraný, ozdobený barevnými okny
— uvnitř nalezají se 3 nové gotické oltáře s kasa
telnou ze závodu řesbářského p. Petra Buška se Sy
chrova. Opravený kostel byl v neděli dne 1v. t. m.
benedikován od veledůstoj. p. Vinc. Kleprlíka a bisk.
vikáře a děkona za četné assistence a u přítomnosti

P patronátního komisaře sa účastenství velkého počtuvěřících.

(Zasláno.)

Hronovským dobromysiným radikálám a
ušlechtilým pekrokářům.

Napsali jste do „Osvěty lidu“ se dne 4. září
tohoto roka „otevřený list“, jené mimo jiným, také
mné prý „šalmistovi“ věnován byl. Jiné neštěstí se
ovšem nestalo, še „pokrokový pisatel“ obmysl:il mne
s brasu nóvou nadávkou. Takéfenilletonista Maka
béjský věnoval mi 25. září pozornost. Nebojnje ovšem
jako sedm bratří Makabejských za víra, právo a

ravda, ele jeho hrdinství připomínáspíše sedm re
Řovných švábů. Na útoky odpovídám stračně:

S pozorností čet' jsem vaše řádk
Posna! jsem však s té mazanicehned,

Bezvratný-li d
Še nikdy nic v Osvětě nelšete.

. Áby pak přestalo jiš jednou šeredné vyplasování
jasyků s vaší strany na nás katolíky, a abych vám

: itosť k provedení důkasu pravdy a od
mění zároveň sa všecky ty osti a nese

titulatary nám věnované, slibuji a nabízím
vám odměnou — kdyš dokážete, še Jste nelhali ve
svém otevřenémlistě velobnému pánu Václava Ši
tinovi, mně a spolučlenům Jednoty sv. Josefa věno
vaném a v „Osvětě lidu“ se dne 4. září t r. uveřej
němém — 54 sl. 33 kr., kteroušto částku i s připa

dajíotmi úroky od 14. dubna jest mi povinna slavnáJedna obec okresu náchodského za vasby školních

ah. koněslušnosti i obeu a nejmenuji, mohouai všako i, jichš se to týče — povšímnouti. Přihl
dějtež se aš do konce října tohoto roku. ml

Nuže, rychle, s chutí celou
se do díla oprav pusťte,

štěstí0 K o©,zkuste,peněs ejte Osvětou|
VHronově, dne 4. října 1897. Čím více bude

tím více bude potěšený
Jeséť Špáta, knihař šalmista.

Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 3. října 1897. 1 hl

pšenice zl. 0-00 aš 000, žito sl. 6.60 až 7.05, jočmana
sl 000 aš 00. oves sl. 3:90aš 8.00, proso a 000,
0:00, vikve «l. 5-— až 000, brách sl. 800 al 900,
čočkasl. 0.—až 0-00,jáhlysl.8.20až — 16.50,krupza
8— aš 1%-——,bramborů sl 200 aš 230.

V Králové Dvoře n. L. dne 3. Hjna 1897
pěenice 0-00 0:00, žito 6-60 7-05, jedmen 0-00 0'00
oves 290 3-—, hrách 8.— 9-—, čočka —00 — —
víkov 6-70 7-29, jábly 8-—, 16-560)kroupy 8— 13.—,
brambory 2-00 2-20, vejce (kopa) 2-00 2.—, máslo 1-00
1.04., tvaroh 14 kr., maso hovězí 64 kr., maso telec
56 kr., maso vepřové 73 kr., maso skopové 60, seno
3-00 uláma 32.0- oves 7-00 7-30.

Ba“Velice časovéji
Právě vyšlo

tiskem bisk. knihtiskárny nákladem spisovatelovým

Fasse beneficiátů a Nová daně,

Napsalvláp. Jan Kuhn, farář « disk. ok. oskrotář06

Séran 62, velká osmerka. Úprava sličná. Cena
30 kr. Čistý výnos určen na „Adalbertinum“.

Objednávky vyřisuje vidp. spisovatel sám. Pro
vikariat královéhradecký a vld. duchovenstvo hra
decké též bisk. knihtiskárna, čímž oznámení v pře

dešlém čísle listu našeho pozměňujeme.
Chtěje seznati vldp. Jana Kuhna far. v Stu

denci a posouditi v et. Obnově oblášený, z ct.
knihtiskárny bisk. vyšlý spis „Faese beneficiátů a
nové daně“, vyzvedl jsem si jej besprostředně a
podrobiv jej přísnému posudku, nevábám o něm
veřejnosti následující sděliti:

Spis ten mobu vším právemnazvati co dílo
velmi zdařilé, jak co do formy tak zvláště i co
do obsahu.

Na předních 19 stránkách podávají se zá
konná ustanovení o každém druhu nových daní,
jak dalece bude duchovenstva třeba věděti, by
každý nabyl o nových zákonech všeobecného pře
hleda vůbec, tak i důkbladoého poznání kuždého
drahn zákonů zvlášť V tom ohledu bude spis
skutečně spůsobem soustavným nahražovati co do
ceny drahá jednotlivá vydání nových zákonů.

V ostatní části posuzuje aator poměr všech
druhů příjmů duchovenstva naproti zákonu, nechť
jsou dachovní v jakémkoliv postavení ať ve správě
duchovní veřejné, nebo soukromé, postapuje dle
položek fassovních, podrobuje posudku všecky
možné fassovní příjmy i výdaje ve zřejmým pou
kázáním na $$ zákonů, čímž piávní základ dle
nových zákonných norem zřízen jest. Důkladně
vyutitkoval všecky zákonem skytané výhody, jak
dalece právě pro dobro duchovních osob uredeuy
jsou. Dále se uvádí, jak ten omenfassovní příjem
má přiznán býti do položek úředních přiznávacích
archů (vzorec A) jež záhy snad již k vyplnění
předloženy budou. Troufám si tvrditi, žeť spis
vydaný dokonale vyhoví potřebám pp. spolubratrů
a z té příčiny nemohu jej také dosti odporučo
vati všem duchovním, jak beneficiátům, tak i
mladšímu duchovenstvu, pak pp. katechetům, du
chovním na výslužbě atd. nehledě při to:n na okol
nost, že čistý výnos věnován jest na „Adalber
tinaum“ v Hradci Králové, Kriticus.

IiKupeckýkrám
v Hliasoka u kostela (v témže domě nalezá s©
hostinec p. Pantůčkův) jest od 1. prosiuce t. r.ik zadání.

Závod trvá celé století.
Bližě sdělí Ant. Sokol v Hliosku č. 271. na Zá

mostí 179



v Hradel Král.
doporučuje bohatý výběr

velkých i chlapeckých oděvů

Do Lide Král aokol!
Dovoluii si P. T. velect. obecenstvu uctivě

oznámiti, že přeložil jsem těchto dnů dosavadnívýčep piva
s mého filialního závodu v bývalé Pražské ulici
do svého uzenářského velkozávode ve vlast. domě

na Velkém náměsti čísle 136
v Hradci Králové,

jehož řízení avěřil jsem osvědčenému a svědo
mitému odborníka p. Václavu Tichému dosud
hostinskému sl. Živn. čten. jednoty, kterýž od
bornou znalostí a zkušeností, a pak výbornou
lednicí a vždy valnou zásobou piva kralobradec
kého podporován, horlivě se přičiní, aby velect.
obecenstvo a příznivce své co nejlépe obaloušíl
a uspokojil.

Každé denní doby bude moci posloužití
mými nejčerstvějšími a nejchutnějšími výrobky

| uúzanářskými a odporoučím proto závod hojné
přízni ctěného obecenstva.

V úctě dokonaléJan Hutla,
majitel továrny a velkoz. uzenářnkého.|

Ď

Vysnamenán ma výstavě v Hradci Král. r. 1804
slatou medailií 6 diplomem.

Svůj k svému!

podle nejnovějšího amerického
způsobu vyrábím s koném ve
škeré prácev ohoz ten spadající
přesně a solidně na sákladě dlou

boletých akušeností, ru
če sa nejlepší obelahu a
nižší ceny než všude

jinde.

Cténé přísvi obecenstva
poroučí se v úctě plné

Josef Čáslavský, My
zubní teobnik

Pražskául č. 77. v HradelKrál. I

G Brájksvému! jíž;

Oznámení!
K blížící se památce věných dušiček

dovoluji si ve známost uvésti, že mám
na skladě velký výběr
nejjemějšího hedvábného
papírů všech odstínů téžlety a dráty k dělání růží.

Genyplanovím lelas obrzláši JEvné.

Doporučuji tské mým někladem vy
danou knížečku: 210,

Vděčná památka na
zemřelérodiče a dobrodince.

Vykonáte-li pobožnost tu | potěšíte
duše svých milých více, než dáte-li jim
na hrob sto věnců.gp-Cena 2 kr.

Ve větším počtu lermějí.

K laskavýmzakázkámse odporoučí
Jes. Špáta, knibařv Hronově.

OG+0+00+00+

Nejnižšíceny!
j00g1djuPItog

Oo

O+0O+

ae je, . +

v Praze,

stele. Mycí stolky.

Mea2
= Dražba %

v obecní zastavámě kralovéhradecké
na Malémnáměstí č. 123.,v sále tělocvičny

odbývati se bude dne 16., po- případě i23. října
1897 vždy od 9. h. ranní do 12. hb.odp. a 0d 3

hod. do 6. hod. odp.ma zástawy
pozůstávající ze klenotů, bodinek, řetízků zlatých
a stříbrných atd., rovněž i ze šatstva, prádla a
rozličných druhů látek, obuvi a pod., které do
dne posledního srpma propadly.

J. Veškeré do dražby propadlé zá
stavy možnoještě ve čtvrtek před dražbou
zárokovati,nemusily-libýtivyplaceny.ji

| 2., Až do dražby samé mobou ce propadlé
zástavy vyplatiti.

3. Den před dražbou a v den dražby lze zá
stavy jen vyplatiti, ne však zúročiti, rovněž iv
tento denee nové zástavy nepříjímají.

Zesprávního odboru obec. zastavárny Kralohrad,

L ročník vyšel v 35-000 výtiscích,

„Časových Úrah“ ročník W. přináší
v prvém svém čísle výbornou řeč

„O školské otázce“
kterou promlavil J. M. vdp. biskup

Edvar d Brynych
o katolickém sjezdu v Hradeal Králové.

(ena 4kr, Při větších objednávkách 00 proc. slevy.

p- Prodá se "By
| pěkné zánovní křížové (krátké)plamo.

(Adresu sdělí administrace tohoto listu.)

KAXAXRAAXA

Ludvik Nejedlýdekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male“ Kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého aš do
uměleckého apracování, restaur uji staré maby

nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (s)

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotněvypracují a rozpočty předloží.

místnostech.

Na příkopě, „U Špinků,“
ph© (ma

U...

o88zné pos
Zástěny ke kam

z obýbanéhodřeva.
Matrace. Stojany na šaty.

Václav Zima,
vyrabitel hospodářskýchstrojů

v Přepychách u Opočna,
vyrábí jako specialitu

čistící mlýnky na obilí
vého vlastního, ráněného vynálesa,

nynějšíconnejl ma “ " 10b
©ŘEZAČKY

v noži uvnitř,broušenými, za nejlepší uznané,

PB“šrotovníky "i
s mlýnskými kameny, svého vlastního patentovaného vyné
lezu, jež velmi od jiných kameaných šrotovníků se líší,
vynikejícelehčím chodem a větším výkonem; umiversální

se ždímadiy, pro každou domácnost
pro poloviční úsporu výloh pracích nevyhnutelné.

Přivšnch výrobcích saručena i jakost, solída
Ba, cenymírné."Ji nee

Cenníky na požádání zdarma a france.

148
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Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáchnachází se ©

—© Hradci Králové :
| u pana A. Dvořáka |

jE V domě č 164 na náměstí, vedle c. k. sondu ©

| kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou K
i obuv z nejlepšího materialu, od nejjednoduš
= šího až do nejjemnějšího a elegantního

provedení.
Výhodná koupě

UW“pro každého. "JN
Veškerá obuv zhotovena jest z kůže vy

T robené ve vlastní „parostrojní koželužně a EN ©můžeme tedy za 60 material ručiti. 139

ZÁVOd ŠKOlKÁČSKkÝýmm
sam v Památníku u Chlumeen. C.

nablaí

síromy a keře orecné pláňala, ond
keře,sadbupro žlvvéploty,sadba jeeatatě
Seznam s cenným obsabem na požádání

zdarma.

r
Bklad a výroba nábytku

FRANTIŠEKKNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

ve své vlestní dílně ma"uměšé trablářské 1 čalou.
nické sbaží vyrobená

fravo. způsobu. 181

OO00OOOOOOOOA | Práce vesměs důkladná v cenách mírných.



Kupujte od svých, podporajie sum sebe
Eravé přírodní

gap- VÍNO "UB ©
SRě"!tb- za20, 00,40, 50, 88200 te -UN|

doporačaje 185obchod vínem firmy:
Alois Sláma

. v Praze, .
Kr. Vinohrady,nároší Palackého iř. a Skrétovyul.

V sudech levněji Conníky zdarma.
R“ Vinnýocetr litr 16 kr. jů

“ „-»

a veškerýkostelní nábytek
180 v každém slohu

správně, solidně a čistě provádí

mměl.závod řezbářský e sochařský
-pro prácekostelní:

Petra Buška synové-v Sychrově.
=== (Založeno1858.)===

Proradene přes 200 oltáři. - > Nejlepší odporačesí.
Množství vlastvích nákresů a fotografií

SEp>k volnémunahlédnatí franco. "fi

nejnovější souatavy, práce solidní,
ceny levné doporučeje

Čeněk Buben,
—— kočárníkw Nradoi Králové.

Vyznamenén na výstavách: V Jaroměří stří
brnou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní
bronzovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší

| vyznamenání čestný diplom s právem raženíalaté modni 76je s korunou.

JKOKOKOKOKOKACKAMOMO

. Pbijs

BeS*>Pozor za koupi HE.
: Pdlša 0

pravé Francl'ovy kávy, | ke zb

nebot?v obchoděvyskytujísebedničkyabalíčky, fs:
ježnejsou sssšíů

9 Šikež d
pravou FraneK'ovon kávou, |ŘEžEšt

nýbrž JOE“ nápodobením, a prosíme tudiž by jaj
se na jikis

přesně zřetel bral:

Z%
Ochranné známka.Oobranné známia.

EK zóovné“ kávě:

Ochranná známka,

Navštivenky

bis? 60 kr. výše» $ = * nabízí

že:© am Mrnkové-1 sée [ranok'ovy = | B inihtiskáma
20. 9HradciKr.K a]

(Zasláno.)

J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučuje se P. T. koěžstvu a patro
mátním úřadům

T nuoooheoráníotářt, nák |
a veškerých potřeb kostelních.

2 Mimo to přijímá a vkusně provede

malby ohrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

Veškeré zakázky vyřizují se vkusně tr
vale a levně.

Od medic. autorit vřele odporučené řecké víno
pílícíprvéhořádu lawrodaphne 1Jáh.zi. 150
sůl láh. 80 kr., v demijonu 1 litr zl. 1-65 dodává
H. F. SEJDEL v Praze, Vodičkovaul. 30. (Hlavní

ro naše země!.eklad
éš drahý druh, méně eladky: Achaler sec.

aa stejné ceny. K dostání tamtéž v lékarní A Spory
čistý koúak v demijonu 1 litr sl. 3. —

Nejvyššívyznamenání zlatá medaile na „me
zsinár.“ IGkára ské výstavě 1896. — Zásylky
drahou 1 poštou. (180)

"Bohatývýbár všeho druhu nábytku.

Nábytek. Vybary pro nevěsty.
4 Úplzé zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

L .SKORERSKÝ,w Hradoi Králové
Svatojánské náměstí číslo 87. <

Skladytabulového a dutého skla, porcelá- X
novýchzrcadel, obrazů a petrol. lamp. ýc|

ání 0.

cenytov

„

ss (Šměnářrnáaá
k j všech druhů losů, cenných papírů, akcií,
priorit, zástavních listů, devis i|valut. hóna a 06
kout tažených zástavních listů, odligačí a veškerých ku
ponů. Poukázky na všechna bankovní místa tus i cizo
zemská. — Zvlášté čilé spojení s Amerikoi. Zakázky
pro bursu za podmínek nejvýhodnějších. Zálohy (půjčky) na
cenné papíry a zboží za mírný úrok. Eskont smětiék a jich
umísťování (iomicily). Uschovávání cznných papírů. — Ob
starévání vímbulacía devinkulací. úní vkladů
na spořitemí knížky na pokladniční poúkátky + běžném
účtě a na účet girorý proti vydávání cheků. Konvertování a
obstarávání půjček hypotekárních a komunálních. Komisio
nářství pro cukrovary, prodej cukru a pětroleje ve velkém

ABO V| OSE bk
,. WD.VSÍ

|

|
Je
Je

sesouvání
a sřícení se stodní více!

Ctěným správám obcí, přvovarů, cukro
varů, vůbecvšechprůmystoch podniků,
jakoš i pp. stevitelům a soukromnikům
při sařisovéní nových studní, dále «téným
správám dolů při stavbě šachet nabízí se
nížepsaný stavitel c. k. priv. bespečných
zdravotních cementových staďní a šachet
ku provádění těchže te zárakou | Studně
tyto předčí všecky až potud užívané ne
jen tím, še stavba jejich jest úpměpbez
pečná a lehoe k provedení možná i v té
nejsypčejší půdě, ale hlavné tím, še každé
spečištění vody, vzniklé prosakováním
rosličných výkalů zdmi, úplné jest vylou
čeno, coš jest velikou výhodnou svlášté
tam, kde se studně s nédostatku místa
těsně při stokách nebo sáchodech zatlá
dati musí. Stavba studní těchto jest po
měrně 8 menlím nákladem ovojené než u
studní obyčejných, nač evlášté upozor
duji. Laskavé nabídky seslény budhež pod

adresou:

VěkoslarNákl,
úb=dně oprávněný stavitel o. k. priv. bos

pečných cementových studní

Lethany, pošta Velké Čakovice
187 Pra.

AÁKKŘKÁŘÁŘÍKÁŘÍKÁÁKÁÁŘÁŘÁÍÁÍÁÁ

Gas“Každásprávaodpadá!

Záruka:Čletézdravávoda! GIS-Přímonezničitelné! "UMl
Zelezneé

mříže, okna, okenice, dvěře, vrata, ploty

Wp-Železné "W
$. konstrukce, vazby a mosty nejlevněji provádí

A. Rainberga,



O ní r a r a ul ba dníbubbeďbatA

(Zasléno.)

Pan Josef Krejčík,

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tě, 24.

Poštovní poukázkou zasílém povinnýobnosi
Socha

(Kg jeskyně jsou krásné a mnodo ae líbí a mně
kfsi ako všechna Voše práce, úplně uspokojují.

S úctou veškerou oddanný

P. Norbert Procházka,
JE (10-16) děkan.

r V Přeskovicích, 23. listopadu 1897.

580U„
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. 90 > sl. M5.— +
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90 cm. šle., 190cm. dlouhé celistvé« si. Pod. sl. 6.50.290 +000 sdílné—.sl. 0.50
plněnéčistoužitnonolamou4prošívané

80cm.šir., *80cm. dloubé . . .- . « 5 ke

gdiiné

95cm. dir., 190cm. dlouhé 
doporučuje E m

V PRAZE, a
Václavskénáměstíčíslo22, .
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Vyhláška|
Zemský výbor království Českého hodlá způ

sobem ofertního řízení zadati na dobu od B.
ledna de 81. prosince 18906 dodávánírů
zných potřeb pro zemské úřední budovy čp. 6,
8, ti až 15, 176, 259 a 518 III. v Praze, pak pro
zemské ústavy totiž: porodinec a nelezinec, ústav.
pro choromyslné a donucovací pracovnu (káznici)
v Praze, ústavy pro choromyslné v Kasmonosích
Dobřanech a Horních Beřkovicích, ústav pro choré

ho

Nonnke ma meněikovy
v moderní ba.vě dro

pové.

Metrzi. 3.40.
Na smeočikovneb oblek

stačí 3 metry.

Vzorek této látky, je

Odporučení a díkůvzdání! 
Pan Antonín Drahozal, pozlacovača stavitel

kostelních oltářů, postavil vé zdejším farním chrámu
Páně dva nové postranní gotické oltáře a též i nový
Boží hrob, které co do slohu. krásy řesby, ják soch sva
tych a ozdůbek, jakož i posléze tělaPáně, klidněv brobě
ležícího a živostí barev všeobecný obdiv budí a k pravé
pobožnosti vsbouzí. Dvě tyto vynikající vlastnosti s ne
méně mírnou ceou, zstlouží tobo právě, aby našemu
nejdůstojnějšímu kněžstvu provedení podobných prací

pomatence v Opořsnech, polepšovnu pro mladi
stvé kárance v Opatovicích, a donucovací pracovnu
w Pardubicích.

Ofertní řízení má zahrnovati dodávky topiva,
sukna, plátna a jiných tkenin, příze tkalcovské,
výrobků provaznických, potřeb čalounických a o
buvnických, potřeb kartačnických, výrobků voskář
ských a mydlářských, lihu, petroleje a oleje růz.
ných druhů, lučebnin a potřeb lékařských, slámy
ložní, zboží železařského, pak jiných různých po
třeb, konečně potravin zejména pečiva, výrobků
mlynařských, masa, mléka a másla zboží koloni
álniho, octa a piva.

Potřeby tyto jakož i jich druh a jskost jsou
podrobné udány ve zvláštním výkaze, ve kterém
přibližné množství roční potřeby každého ústavu
zvláště jest udáno.

Dotčený výkaz jakož i ustanovení zemského
výboru ze dne 16. září 1896 č. 56846 týka jící se
zadávání dodávek bmot pro ústavy zemské vůbec
potřebných a obsahující též základní podmínky,
kterýmž každý dodavatel z předu podrobiti se
musí, jsou vyloučenyk volnému nahlédnutí v ob
vvklých hodinách úředních v podacím protokole
výboru zemského a v úředních místnostech řidi
telství (správy) každébo z řečených ústavů i byly
zároveň dodány všem obchodním a průmyslovým
komorám v Čechách.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něžjde,
ucházeti se mohou též družstva menších živnost
niků, zejména těcb, kteří dle řádu živnostenského
k výrobě jsou oprávněni. .

„ Každému oferentu pak zůstaveno právo, se
o dcdévky pro jistý ústav nebo pro více ústavů
určitých, po případé pro všechny, jest mu všek
uspokojiti se tím, svěří Ji se mu dodávky, © něž
se ucbází jen částečně,

K ofertám nutno použíti blanketů, k účelu
tomu zvlášté vydaných, jež i u řiditelství (správy)
každého z dotčených ústavů obdržeti lze bezplatně.

Potřebná vadia buďtež složepa u král. čes.
zemské pokladny v Praze, oferty pak řádněvyho
tovené a potřebnými průkazy, pokud Mřeba též
vzorky opatřené /obledně kterýchž v ofertácb vý
slovně udáno budiž, zda-li oferent navrácení ne
přijatých, ovšem na své útraty si přeje čili nic,
buďtež podány do 16. řijna 1897. do 12, hodiny
polední u výboru zemského království Úeského.

V PRAZE, dne 18. září 1807.
Z výboru zemského království Českého.
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Vino.
Červené a bílé jakož i šumivé

nabízí

Správa vinařství
Mělhoz LohkoviezzoSKlepů zámeckých

svrchníky, simníky a
menčikovy jem seru
čené jskostí a v mír
ných osnach se na po

šádácí k nablédnutí
franko zašlou.

Prvsl Šeský zasý!.

Ante Bekm Kč,

—————

+joe děs Ye
ED, DOSKOČILA
v Chocni.

FEE A EAAJINÝ DA
Pro pány rodiče.

Ve všeobecně známém a plné důvěry požívajícím o
© k. místodržitelství ve Vídni schváleném ústavu pro
rlení vání, Šití šatů a

wěních pr přijímajíse dívly též na celé levné
atření a ručí sc zadokonalé vzdělání Záokona
v německé řeči. 103
Ustní zprávu o úplné spokojenosti podá z ochoty dů

stojaý pán jee. W. Lukášek, duchovní správce Lute
rova ústavu a gymn. katecheta v Hradci levé, pen
Jan Chelt, prokurator vwBSenetině pošta lav, pea

Frant. rolníkv Divišově poštaStudená ns
Moravě, pán (Danlel Bébr w Strakonicích, psní
WW. Reeclevá, chot vr.bníhr úředníka státní dréhy
w Pizmi, Nerudovaul. 960, pan Jesef Figner, čalou
(k w Klatovech. Píscmní dotazy zaslány buďdtužna P.

Anežku Eíitterovou,
štelku ústavu Vídeň VIII.,Lerchenfelderst000.

desetXAICC CYEVA
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JAN HORÁKsoukeník
V RYOCOHNOVĚN K

nabízíza dobupodzimní

čistě vlněné látky
PED“vlastní výroby. <

»Řačtešučinitijen malouobjednáckuna
skoušku!

|

„Vzorky na požádání sášlu franko.

Děluje všem svým milým veledůstojn a
zákazníkům za vzácnou přízeů. pro

sím,aby mi i déle důvěru svou věnovali a sli
buj. vědy vzornou,poctivon obsluhu. (16

(Zasláno.)
Slevné c. a k. okresní hejtmanství v Pardu

bicích již v měsíci srpnu 1897 podal jsem níže
podepssný obširný spis týkající se pomérů chrámů
Páně v Podulšanech s uctivou prosbou, aby rá
čilo slavné hejtmanství působiti k tomu, aby se.
mohlo brzy přikročiti ku stavbě nové kaple, což
jest toužebným přáním všech občanů podulšan
ských a protož moe zvolili k tomu, abych se sta
ral v dotyčné záležitosti. Zvláště postrádáme zvonů,
jež byly půjčeny do národopisné výstavy 1891
v Praze, které by mohli býti neodkladné vráceny
a sloužiti svému účelu a nás těšiti. Bývám často
dotazován, kdy tyto již dojdou a jak stojí celá zále
žitosť? Jelikož tomuto toužebnému přání nemohu
jinak vyhověti, opětné co nejuctivěji prosím a žá
dám: c. a k. okresní hejtmanství ráčiž záležitosti
chrámu Páně v Podulšanech co nejdříve vyříditi.

V Podulšanech, dne 27. září 1897.
F. Vinař.

OOOOOO000000000000
Pravý nezkažený-čelí raoedď.

čistí krev naši, podporu;e pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště ve hodí dětem cha

© dokrerným, bledým, lidem slabého šeludka
a sotavujícím se. Zevrabné poučení přidáno
(174) je ku každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med !ze koupit!
u Antonína Sejnohy,

cukráře na velké podsíni v Hradci Král.

o
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patentované obchodnípříruční a zápisní knihy
mají přede všemi jinými tu přednost, še v nich jednotlivé
šty kdyk li v j.kýkoli žádoucí pořádek (podle abecedy
jmen, míst, podle jakosti obeshu atd.) uvésti a pořádek ten
dle potřeby doplňovati neb mčniti lze, aniž by vazba bnih

Ba své pevnosti a pla. Za tím účelem svléká cchřbet zcela lehounce a když listy opět v žádoucím pořádku
v deskách srovnány jsoy, stisknou ee v rohu, ve kterém
sc hřbet navlékatí počne, načež se hřbet zcela lehce navleče.
Odstraňu,í li se z knihy zcela nepotřebné nebo zkažené
listy, Jest nutao odstrenéné listy stejnýmpočtem zásobních
listů nabraditi. Zásobní listy přidávají se kec každé „nize.
Zvláště daporučejí se r Zápisník pro domácnost | zárod. —
Zápisník útržkový. —| Údetní katha. — Kniha objednávek
vlastních — Kafha splátek pro věřitele | dlužníka. — Vy

tní kniha mzdy. — Seznam zboží- — Adressář osobních
obchodních přátel a dodavatelů neb odběratelů. — Kniha

iasertní pro závody sousta ně inserující. — Předplatní kniha
časopisů pro čítárny, hostince, kavárny, knibceny, spolky,
kojhkup.e a závody maocho časopisů předplácející; stačí na
to let. — ©Rodinný památník,do něhož zapisují sc nejdů
težinější události ze Životavšech předkův a příbuzných 1
přátel; seocenitelná památka rodinná. — Spolkový památník
aceb seznam členů pro jednalele. — Pokladnický výkaz
členů; stačí na se let. — Kuponková kalba příspěvková —
Kašhovní seznam. — Žápis vypůjčovatelův a vypůjčených
knih. — Sbérna objednávek. — Kniha dodací. — ÚUčtárna
atd. Každá kniha o 200 listů se 00 listů zásobních stojí
t sl. so kr., poštou 1 21. 50 kr. Účtárna e firmou živnost
nize ji koupivšího na každém účetním blanketě sto;í 1 al.
so kr., poštou 1 zi. 8e kr. Sběrna objednávek neb Kniha
dodací s firmou na obou polovicích každého listu stojí 1zl.
7e kr. poštou 2 zl. Kuponková kniha příspěvková s rmou
spolku na každém měsíčním kuponku stojí 2 zl., poštou 2
sl. 3o kr. Knihy zasýlají ss jen po obdržení peněz, jež

(má. (206)

Karel Wolf,
OODOOOOOCO"00007 c k. výhr. priv. dodavatel knih V Prase č. 1790 —II.



Základ Rakouska.
Jest známo, še až do času císaře Františka L

žádného Rakouska v nynějším smyslu toho slova
nebylo. Rakousko povatalo tím, že Ferdinand I.
člen rodu habsburského, vládnoucího zemí kolem
Vídně ležící, ješ Rakousy slula, obdržel volbou
více korun zejména českou a uberskou. Tak zvlá
ště o státu českém oznati dlužno. Svobodnou vol
bou stavů stsl se ještě Ferdinand II. králem če
ským, a byl jako český král korunován teprve
tenkráte, nejen když se mu ústy stavů národ český
přísabou v poslašenství poddal, nýbrž když i on
přísahou slíbil, že tehdejší „zřízení“ — nyní říká
me ústavu — státu české koruny zachovávati budo.

Proti králi Ferdinandu IL. zajisté zákonnému
a vo smyslu křesťanském zajisté posvátnou
mocí opatřenému, učinili blavně evapjelíci — ne
čeští pouze — nýbrž evanjelíci v Čechách
bydlící a s německými i ze říše spojení vzbouření,
které akončilo porážkou jich na bílé hoře.

Porážkou tou zachována byla králi Ferdinan
du IL česká jebo korana, když byl nezákonný,
revoluční král, němec češtiny neznalý, kalvínský

eskušenoo Fridrich Falcký z Čech „slavně“utekl.
Přirozeno bylo, že si král vítěz hleděl krá

lovatví své, a to nejen české, nýbrž i uherské, či
vůbec své koruny všecky zachovati. A když nabyl
přesvědčení, še evanjelíci jsou poddanými nespo
lehlivými, še vždy a vždy budeu podněcování k
odboji proti ěmu, katolíku, což diva, že podda
ných K odboji naklonéných ve svých zemích, ob
zvláště v království českém trpěti nechtěl. Ovšem
musí se uznali, že Ferdinaoda II. pohnula kčine
tomu i póče o věčné blaho podaných, jak to vý
slovně ve svých listech stavům poslaných praví.
Nebudeme zde na novo přípomínati nepoctivost
evanjeliků, liberálů a radikálů, kteří křičí o násilí
Ferdinanda II., kterého užíval k zavedení nábo=
Šenství katolického. Obzvláště od evanjelíků je to
veliké pokrytství, které vidí mrvu v oku bratra
svého, ve vlastním břevna („trámu“) nevidouc. Ná
silím staly se dvě třetiny Německa, celé Dánsko,
Švédeko, Norvežeko evanjelickými a děsným krve
prolitím a barbarským mučením přivedena Anglie
k „čístéma evanjeliu“. O tom ovšem ani muk. Ale
když Ferdinand II. o mnoho menším násilím za
váděl náboženství katolické, tu se o tom křičí ne
ustále, tu se kroutí očima na kázáních před kato=
líky přednášených a „bolné se vypouštějí vzde
chy“ k p. na novo v Roudnici. Obecný lid a naše
v bDáboženském obledu opravdu ztupělé čtenáře
novin lze tím šáliti a naklonnost kprotostantismu

FEUILLETON.
fegomůla.

Ředitel městské banky, Petr Semjonovič,
účetní, jeho adjunkti a dva členové správní rady
byli v noci zatčení a do vězení odvedeni. Ráno
po této události seděl kupec Avdějev, člen revisní
komise banky s několika přátely ve svém krámě
a pravil: :

»Všichni se nalézéme v rukou Božích. Své
mu osudu oikdo neujde. Dnes si pochutnáváme
na jikrách (kaviáru) a zítra, dříve než se toho
nadějeme, očekává nás vězení, mošna žebrácká
anebo dokonce smrt. Vše tu již bylo. Příklad máme
bned na Petru Semjonoviči .. .«

Přátelé jedli, pili a posloucheli důmyslné
rozjímání jejich hostitele o banbě a opuštěnosti
Petra Semjonoviče, který byl ještě včera mocným

" 6 váženým mužem.
»Oststně«, pokračoval, »dobře tak darebá

kům. Když kradli, ať také pykají«.
»Dej si pozor, Ivane Daniliči, ať tě nechytí

také za límece — podotkl jeden z přátel.
sA proč mne?«
»Zcela jednoduše. Onino kradli a revisní

komise to trpěls. Což nepodpisoval jsi účty ?«
»inu ovšem, ale což na tom ?« smál se Av

dějev. +Až dosud mně nosili účty a já se podpi
soval. Jako bych tomu nějak rozuměl? . . Kdyby
mně k podpisu předložili list, že jsem někoho
zabil, také to podpišu. Já nemám čas, každou

naplňuje to ošklivostí. Páni zapomínají, že tako
mto způsobem kázání nám naše náboženství
m dražšímčiní. Lží se nešíří pravda, pá

nové. To bylo mimochodem.
Tolik však jest jisto, že Ferdinand II. sobě

a svým nástupcům zachoval evé koruny tím, že
v zemích svých zachránil katolicismus —
Čechové mají mu toho přáti, neboť katolicismem
spolu s korunou rodn babsburského zachován i
náš jazyk český. Ve Slezsku, kde protestanství i
ne dále trpěno, přidali se protestanté při prvním
nárazu na monarchii rakouskou k protestantskému
Prusku. Bohužel že politikové josefinští na to po
40 letech zapomněli, jednali pak dle zásady: V po
litice neplatí vděčnost. — Po dnes snáší
církev katolická tu výčitku, že ona násilí páchala
na ovanjelících, ač arcibiskup Harrach o zastavení
násilí a přechmatů do Vídně psával a Da to na
Hkal, že tim církev trpí. Ale na to se zapo
mnělo. Církev, které se užilo k zábrané korun,
vrhla se do pout freimaurského byrokratismu. Za

vedlo se katolictví dosehaské Ale pozor! Spolu sezavedením katolictví josefioského položil se základ
k Rakousku, v němž dle přání našich nepřátel,
stát český mizí a stal se jen provincií — jen ji
stým částečným úsemím — říše s rázem něme
ckým. Josef II. byl první, který se nedal na če
skéhokrále korunovati.S porušením katoli
ckého náboženství, s násilným přene
šením papežské moci duchovní do Ví
dně nastal i žalostný pro Dás pád sa
mostatnosži české. Od evanjelíkůtolik vele
bený „toleranční patent“ gadá významně do té
doby, kde ty pergemeny, na nicbě psána jsou
práva naše, nahrařeny patentem
naším pohrobním, úmrtním vávěštím. Oživení pro
testautismu spojené s tlumením katolicismu bylo
spojeno 8 oživením némectví v korunnícb zemích
a úmrtním lístkem slávy naší. —

Tiara (— koruna papežská —) přešla do
Vídně a — dle. slov Jeremiášových — „spadla
koruna s hlavy naší.“ Brzy na to rozpadla se bý
valá říše německá válkami napoleonskými. Titulu
císaře něm. říše vzdal se král český, uherský, vejvoda
rakouský atd, František, a 8 přivolenímstavů
vyblásilse ze císafe rakouského. DíloJose
fovo bylo zpečetěno. Následovaly ovšem pak ještě
dvě koramovace v Praze, ale nebyly oživením státu
české koruny, nýbrž byly více jen formalitou.

Při tom všem nazývalo se nově utvořené Ra
kousko státem katolickým, a josefinský katolicis
mus — čili církev cele téměř řízena státními úřed:
piky — byl „státním náboženstvím“.

=
škrábanici zkoumat a bez brejlí ostatně ani nic
nevidíme.

Když o zkrachování banky a možném osudu
Petra Semionoviče důkladné si porozprávěli, ode
brali se Avdějev a jeho přátelé- k příteli, jehož
žena slavila svátek. Také zde mluvili téméř vý
hradně o úpadku banky. Avdějev se rozhorlil více
než všichni ostatní a ujišťoval, že úpadek již dávno
předvídal a že již před dvěma dny věděl, že to
v bance dobře neklepe. Mezi hodováním vylíčil
asi tucet protizánných skutků, které mu známy
byly. Přítomný plukovník mu pravil, že měl tyto
nezákonitosti oznámit.

»To jsem nevěděl já sám, nýbrž to vědělo
celé město« — odvětil Avdějov. »Ostatně já ne
mám ani času, abych měl se soudy opletačky=.

Avdějev se odebral domů, aby si odpočinul
a aby pak zaova posilnén vrátil se k hostině a
hrál tam až do půl noci preferanc, Když pak po
zdě po půl noci se vrátil domů, očekávala jej
celá řada velice znepokojujících překvapení. Ku
chařka, která mu otevírala dvéře, byla na smrt
bledá a třásla se na celém těle tak, že nebyla sto
vypraviti ze sebe ani jediné slovo. Jeho choť, Je
lisaveta Trosimovna, tlustá to paní s prošedivělý
mi vlasy, které teď divoce a rozcuchaně po rame
nech a šiji splývaly, seděla bez hnutí na divané
a zírala ztrnule jsko bezduchá v před. U ní, rov=
něž bled s patrně rozčílen stál se sklenicí vody
starší syn Vasili.

»Co se to zase stalo?a tázal se mrzutě Avdějev.
»Právě zde byl vyšetřující soudce s polici(«,

vykoktal ze sebe Vasili.

Přišel rok 1848. Obnovení státu českého pod
zákonnitého rodu habsburského překazil

rovaWšíradikalismus,o jehož vznícenívelikoučást
sásřtík -připsati dlužno úpadku katolicismu a ná
klonnosti k husitskému protestantství,

Ve Vídni vládlo se pak absolutně, neobme
zeně. Scírkvi katolickou učiněna smlouva — kon
kordát — na zmírněuí josefinismuv ní. Katoli
cism — vedle sekt a zmahající se nevěry — zA
čínal pokračovati. A do té doby padá ten
pro český národ tak důležitý „patent“ — diplom
Hjnový od roku 1860, d'e kterého mělo býti Ra
kousko státem sice jediným, ale staré korany měly
se zastkvíti na hlavě císařově, mělo býti státem
utvořeným ze státu mnohých čili mělo se státi
federativním.

Co následovalopotom? Protipapežeká
„Italie“ a protestantské Prusko učinilo lou
pežný vpád na nás a nescházelo mnoho, že by se
nám místo koruny svatováclavské bylo dostalo
prušácké „pikelbaubnay“ k radosti zaslepených
fanatiků helvetských. Pak přišel do Vídně za mi
nistra protestant Beust; za něho roztržena říše
ve dva kusy k velikému neštěstí jejímu.

Aby se však míra dovršila, zvítězili freimaur
sko židovským liberalismem naplnění sněmovníci
a Rakousko vyhlášeno za stát bezkon
feasní! Kristus a jeho ns skále zbudována cír
kev, tento základní kámen obzvláště Rakouska
zavržen jest od těch nových stavitelů. A od těch
dob není požebnáví Božího, není pokoje. V náro
dohospodářském ohledu na jedné straně plní si
pytle své synové těch, které Marie Teresie z VÍ
dně vyhnala, a na druhé straně chudne a mízí
řemeslník a rolník. Mravnost je v nejděsnějším
úpadku. — Na místo katolicismu, jenž sjednocoval,
vidíme bádku národnostní v mířenejděsnější, která
nedá oddechu a nedá pokoje. — Na místo prá
va ze zákona Božího plynoucího všude
nastupuje v tom obledu sila a pěst, ba už aži
pistole.

K tomu všemu šíší se smýšlení, kterému nic
neváží dynastie, vlasť, mrav a právo. Rozkoš a
žaludek tluče na vrata a kde kdo je rozvážný
praví: Co bude z Rakouska?

A na obrat k základu, na nějž prozřetolnost
Rakousko položila, k upřímnému katolicismu,
není ani pomyšlení. Povrchní nátěr konservatismu
však nepomůže nic.

A vlast česká? I ona zvelebena a zachráněna
byla katolicismem! Ale i ona prožrána jest nená
vistí a76ématky a zacbovatelky církve katolické|
Liberál, protestant, žid, ten je všude na vrchu.
Na katolíka se křičí: Dolů s ním! Hanba mul A

Avdějev se rozhledl po světnici. Almary,
skříně a stolky ukezovaly zřetelné stopy právě vy
konané prohlídky. Několik minut stál Avdějev bez
pohnutí, jako ztrnulý, pak klesl na divan, neboť
déle státi nevydržel. Jak tu tak ležel, tvář maje
zabořenou v poduškách představovala se mu v
duchu minulost, v níž se nemohl dopátrati žádné
viny na sobě, která by tak velkou byla, aby ho
přivedla do konfliktu se soudem.

»To všecko je nesmysle, snažil se Avdějev
potěšit a vstal. »Zajisté mne pomluvili. Hned zítra
musím podat žalobu, aby se více neodvažovali,
mne obtěžovati«.

Ráno, po probdělé noci odebral se Avdějev
do svého krámu, kde od svých zákazníků zvěděl,
že státní návladní dal zatknouti také místořiditele
a tajemníka banky. Tato zpráva Avdějeva nezne
pokojovala, neboť byl přesvědčen, že ho pomlu
vili, a že vyšetřujícímu soudci zle se povede, jak
mile stížnosť svou podá.

O 10. hodině běžel na policejní úřad k se
kretářovi, jemuž šeptal do ucha:

»Vladimíre Štěpániči, co je to spůsob? ...
Co mně po tom, když druzí kradli? V noci vyko=
nali u mne domovní prohlídku. Což propadli sa
tenáši? Proč se o mne otfrají?“

»Protože člověk nemá býti hloupým bera
nem=« — odvětil klidně sekretář. »Dříve než něco

podepíšeme, musíme si věc prohlídnoute.
„Co, prohlídnout ? A kdybych si ty účty tisíc

let prohlížel, kozla jim rozumím. Což jsem účet
ním? Přinesli mně je a tak jsem je podepsal«.

»Dovolte, abych podotkl, že jstse c elou ré



školu národní
Bšcokaticomu popustiíchtál, malípázi poelseu popustiti ch
alanci chtí eměténí školy, nejen s ohledů ná

rodních, by bylo ovšem chvály hodno, ale
« lásky, — nevýslovné lásky — k drahému libe
ralismu — pod jménem avobodomyslnosti, —=jen

aby E okkavs nepookřála nářtod mrávněnese .
estliše ti, kteří dynastii milujípraví: Co

bude s Rakouska? — pravíkatoliče vlastencičeští:Ce budez vlastinaší— naníž Prušák
zrádný číbá.

éž by sám Báb rozhodující a vliv mající
osoby osvítil a kéž by poznali: Beskonfessní
Rakousko musí zpět oa základ, na něji

Lepostavil sám Bůh. Jinak jdeme zábue.

Politický přehled.
Společná ministerská porada zapřed

eednictví císaře konala ae v neděli ve Vídni. Účastnili
«e jí říšaký ministr sahraničních záležitostí, financí a
války, dále rakouský a uherský předseda ministerstva

. a ministr financí. Ve ochůzi se stalo konečné rozhod
nutí o společném říšském rospočta na rok 1898.

Z říšské rady. Sněmovnapokračovalav ú
terní schůzi v rokování o poskytování státní pomocí
sa příčinoaživelních pohrom. Odborný náčelník Roža

prohlásil, še vláda nemůže více na podpory dáti nežli

8 milionů. Pro naléhavé potřebyprý obnos ten po:stačí. Dále pravil, že vláda musí následkemle
povodně v první řadě věnovati svou pošornost upra
vení řek a sahrasování byatřin a račejů aše místodr
šitelství české podalo jiš určité návrhy, o nichž sačno

vláda copejd říve jednati. Inženýr Kaftem pravil,žev polní úrodu možno iti na 350—400
milionů. Letos čtvrtina úrody -v Čecháchuzničena,
obyvatelařvo utrpělo tudiš 100 milionů škody. Suma
8 milionů pro celou říši ovšem nestačí, aleodkud

ani větší podpora, toho neřekli ani němečtí oposič
Baren Dipauli promluvilv pondělív lido

vém spolku pro Horní Rakousy o svém návrhu v pří

Z prané jszykovéotásky.Jasykovánařízenípro3 a Morave nechce kritisovati, ale následkem jich
vyvinul ae trapný stav v říši a celé řada nejtrap

-ky acen v tu, jehož činnost ohromena.Nárrh jeho má sa úkol vésti k rozřešení otásky ná
rodnostnís jazykové a nemá ostří ani proti Němců
asi proti ům, neboť i čeští politikové se vyslovili
pro upravení otásky jazykové cestou zákona a nikoliv
nařízení. Z české strany nejeou oprávněné výčitky
o zradě, když jame výslovně v návrhu svém řekli:
28 účelem zrušení jasykových nařísení, t. j. my ne
žádáme, aby jesyková nařísení napřed byla
srušena a pak teprve byl sákon stanoven
nýbrá my 66 epokojíme se stanoviskem, aby se hned
přikročilo k práci, kterou by nařísení jazyková pomi

nula. Kr dnes byli čeští poslanci — tvořící s čes.velkostatkáři 80 mašů silnou stranu, cítili se dotčeni,
kdyby přes hlavy avůli Čechů se měl zákon ustanovit,
tubyse nedocílilonicjiného, neš že by obetrakci dělali
místo Němců ové. i jsou v Rakousku
příliš důležitým národem, než aby bylo Ise ai jich
nevšímati a proti mimnelze zrovna tak vládnouti jako
proti Němcům.V Rakousku musí se vládnouti
spravedlivě (Souhlas). Nebožštíciústaváci -se dom

vali, še mohou Slovany přítlačiti ke sdi. Tlak vzbudil
protitlak. Jediným východištěm nyní jest zákonité
vyrovnání. Strana katolická uvášila kašdé slovo ná
vrbu neš-li jej podala a jest přesvědčena,že při dobré
vůli bude míti výsledek. Kdyby se dala návrhu před
nost přede všemi 24 pilnými návrhy a dala možnost, aby
byl výbor ve smysla návrhu hned svolen, pakby na

stalo zaseuspokojení. Volba výbora může býti v několika bodin rovedena. Jest-li však není dobré
vůle a nepřinese-li se a obou stran malá oběť, pak
vůbec není žádného nápravného prostfedka. O anásil
nění ve výboru nemůže býti řeči, jiš proto ne, še by

P 7,
visní komisí velice kompromitován. Beze všcho
zajištění vyzvedl jste si z banky 19.000 rublů«.

»Bote, to nejsem sám, celé město je bance
dlužnole — volal Avdějev, udiven touto před
hůzkou. +Však platím úroky a mám také dobrou
vůli dluh zaplatit. Ostatně jsem nevzal ty peníze
z banky sám, ale Petr Semjonovič mné je vyplatil
který mé zdrábání byl by si vykládal jako nedo
statek důvěry mé k nému. Chtěl jsem právně po
stavit mlýn, a tu jsem ty penize vzal«.

Teď snad nahlédnete sám, že tak jednají,
pouze děti a beraní. Ostatně se zcela zbytečně
rozčilujete. Soudnímu vyšetřování sotva ujdete,
než doufejme, že vás osvobodí«.

-| Klidnosf sekretářova upokojila Avdějeva. Vrá
tiv se do svého kramu nalezl tam opět přátely,
jedli jikry, pili a filosotovali, Na domovní prohlídku
skoro zapomněl a znepokojovala jej pouze okol
nosť, že od vystálé hrůzy zdřevěnělo mu jaksi levé
koleno a žaludek mu nechtěl jaksi tráviti.

-| Večer postížen byl Avdějev opět nehodou.
Všichni správní radové upadlé banky byli vylou
čeni ze sboru obecních starších a z městskérady
protože byli v trestním vyšetřování, Ráno obdržel
vyznání, aby okamžité vystoupil z kostelního vý
boru a školní rady.

Od té doby byl Avdějev stíhán stále více
osudem. Byl předvolán též k vyšetřujícímu soudci.
Byl rozčertěn jako krocen. Stále se ho ptal: »Jak
jste to mohl podepsat?« . . . »Nu podepsal jsem
to, když mně to přinesli do krámu, ostatně psané
neumím dobře číste.

jeho pokoů v jejímocije, pustila, aby se
dělakřivd Dipsalí poslézePeleoloval 6
kterým českým časopitům a konstatoval, še v léně

zčtšiny neoscela ce výtka ppady.(ihosoranée Busíní s návrhem soahlasí, Poláci všených
námitek a stříslivé časopisy české vytýkali jen forma

podání t. j., že návrh bylpodánbos svoení výkonného výboru pravice.) Ku konci řeči ové

de řakonský, který ko 4 ah ko vůsma uský, který kotvíve spra

rakouským národům. Téš dr. Ebenhoch pravil, še
němečtí katolíci nemohli se připojiti ko svým soukme
novcům liberální a dajčnacionálsí strany, protože
těmto jest liberalismae dražší, neš německý lid a

protode,sd těoktostran skal bopobeeSeno mne:ému lidu vsíti jeho víra. Po těchto řečech musí i
horkokrevnímladičtí šticinaši doznati, že katolická
strana německá žádné zrady na naší české
věcíaše se „N.L.“ — jakojiš ussčetněkrátpřed

tím překalaúrovalya že budou musit troubit vůčiklerikálům rotirádu. Myjeeo vali med spočátku
návrh Dipeuliho střízlivě. Vytýkalí jeme mu formu
podání, nikoli všek věcné chyby. Kašdý myalícl Čech
musí přecedoznati, še janyková nařízení s dodatečným
přistřihnutím naprosto nás uepokojití nemohou. Pak-li
sákon upraví spravedlivě jazykovou otázku, pak
— pryč « Badenovsko Gloiapačhovskými za
říženími. Každý noednýČech však ví, še židovako
liberální a nacionální Němcik nám moechtějí býtí
spravedlivými a tuto nespravedlnost a národní nezná
Šenlivost liberálů chtěl barom Dipauli přibíti, oa
chtěl hrot, kterým němečtí liberálové mířili proti mě
meckým klerikálům — obrátit a zranit šidovaké libo
rály a prušácké macionály vlastní jejích zbraní.
A toho vtipnéhoúmyslu „naši bystří a mádří“

liticí — jak obyčejněnepochopili,probloupilfa
ali v „N. Listeah“ bamdurskou.

Vyrovnánío Uhrami mábýtídleznávrha
vládynarokprodloúšeno.Budemetedyi nadálena
společné nálešitosti platiti 70 proc.

Ex. král Milán zavítá s králem Alexza
drem dnes do Bělehrada. Milan bujepatrné mové

posíze. Badikálové ze strachu, abyse sbovilí plotíchvalého krále, mu asi penízepovolí. Za to odstrěsní
liberálové doufají, de Milanjim dopomůše k vládě.

Maďaři chtějí sabrat ač tato
státoprávně k Cho v městě [tjecs
budou platit zákony a úřady uherské, rjeckáéŠepa pak
opravována bude chorvatskými úředníky.

Ramancký král Karel netěšísovelíké
lásce svých poddaných. Připoslední svév Pošti návštěvě
sskoketoval si bně jsko příbasný jeho císař Vilém
až příliš s , kteříuherskéasedmihradskéRa
muny (Valachy) besohledně utiskují — a to mu me
mohou Ramuni v Ramunska zapomenout. Rumunské
listy vytýkají svému králi, fe zůstal Němcem a do
má jen vyušitkování rumanské zemi a rosmnožení

evŤ průmyslových sávodů a statků na zřeteli. Králbohatne a lebkomyslní rumunětí bojaři chadnou. —
Rumanské liga protestuje proti tvrzení maďarských
časopisů, še po návštěvě rumunského krále v Bada
pošti Rumuni v království opustí avé bratry v uher
ském soustátí. Naopak ubezpočají Ramuny uherské
o své solidaritě. Návštěva ramunského » nomosla
tedy kýženého ovoce.

Výkonný vybor pravice bad
vati i nadále z p ůstran. Ohleduě Dipaaliho
návrhu vyslovil jménem Jihoslovanů dr. Šasterčič ú
plný souhlas s ním, Resíni, Slezané, rakouští Čechové
jso s níts také spokojení, Polák Ratowski pravil,
že celý návrh také epíše, mladočeské poslanocový
klad barone Dipauiiho také uspokojil — a proto te
můše solidarita na pravicí povašovatisa obnovonos.
Křiky Národních Lástů aradikálů bylytedy ukvapené.

Pozdravné dopisy a telegramy
došlé katolického ojozdu královéhradockéko.

Z Prahy: Svoji k avému,katolík ku katolické
ma újezdu a lík ku katolickému tiska. Bedakce
Katolických Listů v Prase.

Avdějev se zlobil, že u soudu mohou člo
věka klésti tak nůž na krk. |

Pak přišli lidé, kteří s klidnou tváří zavřeli
mu krám, zapečetili sklepy, sklady, sepsali náby
tek a nářadí. Avdějev větřil pořád ještě jakési
spiknutí a ani mu nenapadlo, že jest vinen. Po
híhal po soudních kancelářích, buboval, protesto

val. Státní návladní a vyšetřující soudce odpovídali mu suše, aby se choval klidné a čekal vý
sledek. Jiní krčili lhostejně rameny, jiní ho vůbec
nechtěli poslouchat. Sekretář rovněž mu pravil:
sTím jste sám vinen. Člověk nesmí být beranem.«

Nečinnost, kterou mu uložili, zdrtila sebedů
věru jeho. Brzy chtél pomáhat otci ve mlýně, brzy
cbtěl se odebrat k bratrovi a otevřit si tam obchod
moukou. Avšsk nepustili bo s města. Poslal tedy
rodinu k otci.

Samotnéma bylo brosně smarno. Den míjel
ze dnom. Bez ženy, rodiny a peněz bloudil bý
valý obecní staršina, všeobecně vážený muž, po
krámech svých přátel, aby tam jedli, pil a poslov
chal všeliké rady. Ráno a večer, sby zabil čas,
chodil do kostela; modlit se nemohí, jen přemyšlet
chtěl. Považoval se ze nevinna, byl to omyl, ne

nění stalo se všecko proto, že vyšetřující soudce
a ostatní úředníci byli ještě mladí a neskušení.
Avdějev byl přesvědčen, Be by všecko bylo zase
v pořádku, kdyby se tsk se starým, zkušeným
soudcem mohl rozhovořit. Bém věsk soudcům ne
rosuměl, a oni ne jemu.

Konečně pliěel čas rosbodnatí. Avdějev si

: Dokotočnénívšech snah ©jde hájesýchbudečloboni redakosČS
£

a Marie '
R Prahy :Budemeútošitina Božskéstdce Páně

©nejevětéjší Svátosti, eby srdce Vašeohněmfivotavěčnéhoa Vy00rekovéaa Pánaodvedlinad
šoně ftat. vaostníky Jam Pik starosta

nfo akriste VáclavBalík, Jem Vesely,Kasl Hofasau VáclavDvorský, ubrt,
FrantišekKotě.

E Praby: Slavné ohramášdění! Pončvadá mám
důležité saměstnání v naší jednotě, stran Žísení mo

vých spolkových místnosti, nemínémmošno súča sttí se tohoto alavného katol. sjemdudiccose Králové
Hradecké osobně, avšak duchem dlímo mesi Vámi a
přejeme Vám, by Pán Bůh ráčil jednání Vašemu šeb
nati. V Prase, dne 21. arpna 1897. Za Sv. Josef
skou jednota v Praze. — VILKarelNavrátil
t. č. starší, Eman. Provazník, t č. jednatel.

Z Olemouce: Bjesdu srdečný pozdrav. Kéž nás

utuží a povsnesev č za věc nejsvětější,kterájest slávyčeskéhonároda. Redakce Míru.
Z Olomoune: Veloctěnípánové! Jes praní ná

rodní na bráně české saneprásdněn, nemoha, jakkoli

Ševtníti.BELdabzojpráci VašiiDejí Om, abypříití. j i Vaši! Dejš On, aby při

nesla užitek a dobrí ovoce národaorrilloetnoděj:

saskému,Patováclenskému. jímá sňetanemopřese spodkopní práci nepřátel a spoj

jehož hriay nás Bepřenohou TVÁvytrván hv díle zepočatém. V Olomouci, dne 21. m. srpna 1807.
Alexandr Jiřiček, majitel „Našnice“.

E Brna: Slovutní Pánové| Sesterská Morava
se svými zástupy hodných a křesťansky avědomělých
dělníků a toušehnovtí dneskvašemusjesdu,
očekávajíe, še on bes vlivu na křesťansko
sociální organieeci v i na Moravě. Kéž Pán
nebeský požehná Vaší práci! Kéž pocilaí řečníky a

občerství posluchače!Bojujíce za Krista a Jeho církov,bojujte e majíce blabévědomí,žei v řadách
moravského dělnictva temtýš plameoheň pro naši ka

KajdůstajnějšV hlaboképotivostia hlavyj jaéjším panem bískapem ové- m
obdivajíce oa Jeho horlivost. — Hojn
sdaru přeje sjezdu katolickému vKrálové Hradci a
všem jeho účastníkům s hlubokou uctou oddaný

Antoaía B bnfček tkadlec aredaktor soc. česopisu . v

Drobné zprávy.
Zprávy dlócesní. Vyznamenání: Vi

kářem okresu Kosteleckého jmenován jest p. Jos.
Kaplan, b. notář, a farář v Cuslavi; p. Jan Šem
bere, farář v Hlinsku, jmenován čestoým děkonem,
p. P. Lud, Pejčoch, O. Praem., provisor kanonie
lvské, biskupskýmnotářem Ustanovení: p. Jen
Dostál, farář v Třeboníně, za faráře ve Starém
Sedle, (Buděj. diec.) p. Jan Sedlák, kaplan sa
administr. v Třeboníné,p. Vine. Gottwald, koop.
Klášterecký, za kaplana do Hradiště, p. Karel
Volenec, kapl. v Žirčií, za kopl, do Přibyslavy, P.
Ant. Ziksš, koop. Libický, za kapl. do Žurče, p.
Jos. Knies, admisěstrator, za kepl. v Lomnici, p.
Vice. Menci, admin. Žembarecký, za admin. do
Č. Libchav, p. Jo« Adam, koop. Libcbarský, sa
kapl. doOustí a. Od. Neomysté: p. Frant
Barvíř, se koop. do Ostřetína, p. Jan Vaníček, za
koop. do Kiásterce, p. Frant. Hodura, sa koop.
do Vítkovic, p. Eogelb. Daniel, za koop. do Li
bice u Poděbrad, p. Frant. Šebeník, za vikeristu
ketb. chrámu v Hradci Králové, p. Václ. Bóbm,
sa koop. do D. Libcbav, p. Joa. Světelský, za
proz. katecheta do Třebechovic. Uprászněná
fara: Třebonín, fera, petron. kníž, Švarcenberga
od 5. října 1897.

Providentzdejšího óhosonán
p. Václav Vondráček byl po 43jeté činnostidám
RÍO PO OP
vypůjčil 50 rublů a odjel do krajského města, kde
se konala porota.

Přelíčení bylo rospočteno na 1o dní. Za jeho
trvácí seděl ©Avdějev vážně a důstojně, jak to
sluší nevinně tepícímu; uprostřed svých spolutrpi
telů, poslouchal posorné a nerozuměl skoro niče
mu. Byl rozčílen a roztrpčen. Dopalovalo jej, že
bo zdržovali tak dlouho u soudu, že jebo obhájce
mu nechtěl rozumět, a jak se mu zdálo, že ne
mluvil to, co by byl říci měl, Soudcové po jeho
sdání nesoudili tak, jak byla jejich povinnost. Ne
věnovali mu téměř žádné pozornosti, jen ve třech
dnech mu dali otázku, avšak ta byla vždy tako
vá, že jebo odpověď na oi vzbudila jen smích
v obecenstvu. Kdyžpak v delší řeči se smínil ©
svých útratách a ztrátách a projevil úmysl, žáda
ti soudně náhradu, šklebil se jeho obhájce komi«
cky a nepochopitelně, obecenstvo se smálo a pre
sideat přísné podotkl, to že nepatří k věci.

Ve své závěrečné řeči neřekl Avdějev také
to, co mu obbájce radil, sle něco acela jiného,
čemu se obecenstvo zase smálo.

Mluvili státní návladní, předseda, porotcům
byly dány otázky, tito odebrali se k poradě, vrá
tii se opět, předseda četl výsledek hlasování a

soud reseudek. Vše to slyšel a viděl Av
dějev jako by ve snu, aniž by vlastně byl si jasné
toho vědom, co se kolém něho dálo. Zároveň jako
by byli ze země vydupáni, objevili se četníci s
tesenými šavlemi a obklopili obžalované. Avděje
vovi nařídili, aby vstel a šel s sebou.

Teď teprve pochopil, fe je odsouzen a že



« plÉne gymaasium vě
mnasiu v Praze, kde přilnalko

chovaných v duchu Juagmanově.
a na skademickém
kroužku vlastenců
Nastoupiv r. 1866 státní al u zomekého souduvPrase půeobilcoaktnárv berku,coadjunkt
v Ml. Boleslavi ana Mělníce,co okresnísoudce vBělé
a v Norém Městě,co rada v Chrudimi e v Prase. R.
1888 povýšen byl za radu vrchního soudu v Prase a
r. 1893 sa presidenta v Hradci Králové. P. president
Václav Vondráček rosloučil se tyto dnys posavadními
svými úředníky a spolupraco , 8 nímiš60 dal vo
středu společně a p. Russa
dne předal svému byralému v Prase
a aynínástupcisvůjúřad.Panpresidentbudesíti
ma odpočinka v městěnašem, které se mu sa delšího

bytu zvláště milým etalo, s přejememu mnogajajota
Dvorní rada a president krejského

soudu, pan Norbert Okenfuss, dosudpre
sident krajského soudu v Táboře, zavítsl již do
Králové Hradce a aastoupil zde úřad svůj. Pan
dvorní rade znám jest jako vynikající právník
s bohatou a všestraonou soudní praxí. Jako adjuokt

il delší dobu v Praze, načež jako substitut
přestoupil kstátnímu návladnictví tamtéž. Rozsáhlé
jeho vědění právnické upoutalo na něj záhy po
sornost rozhodujících kruhů právnických, načež
pan dvorní rada jmenován byl státním návladním
napřed v Jičíně a pak v Praze, kdež v společen
ských kruzích těšil se úctě a vážnosti V Praze
postoupil za radu vrchního zemského soudu a za
nedlouho pak stal se presidentem krajského soudu
v Táboře. Zde požíval důvěry a lásky nejen kruhů
soudcovských, ale i-širokých vrstev měšťanských
pro svou rozšafnost a milé společenské vystupování.

Dobrovolnické skoušky šáků střed
mích škol. V poalední době stalo se více případů,
šeŽžáci středních škol byli povoláník odvodu dříve,
než-li si odbyli maturitní skoušku. Byli odvedení a
musili v října nastoapit tříletou vojenskouslužbu.
Nic jim nepomohlo, že v měsíci červnu nebo červenci
ci odbyli s dobrým neb výtečným prospěchem matu
ritní skoašku. Nepříjemnostem těmtomohli by se šáci
středních škol vyhnouti, kdyby před řádným odvodem
byli se podrobili skoušce dobrovolnické a přihlásili
sa jednoroční dobrovolníky — ovšem pro ten případ,
usná-li je odvodní voj komise sa schopny k slušbě
vojenské. Kdyby byli pak akutečně odvedeni, mají
právo nastoapiti vojenskou skoušku aš po složení ma
turity na středních školách, neb ještě později do 26.
roku. Ředitelstve škol středních, obchedních, průmy
slových a pod. uposorňajeme proto, aby starší žáky
upozornila, aby se hlásili za jednoroční dobrovolníky
a podrobili se svláštní předepsané zkoušce. V Hradci
Králové zasedají ve nkušební komisi profesoři: s gy

mnasie Pb Budetius a Svoboda, a spálky Rprofessor Use).Zkouší se jen česky. V minulém
síčním termínu se přihlásilise skonškám tři kandi
dáti. Termíny zkušební jsou vkašdém měsíci a možno
se k mim přihlásiti.

Pocta našemu milovanému kukát
káři. Jednota Našeho Domova v Olomouci
jmenovala jednohlasným usnešením svévalné hromady
dne30.záříveledůst.pánafaráře Václava Kosmáka

pro jeho sásluhy o českouliteratura jakoži očasopie„Náš Domov“svým čestným členem. 0 jmen

bomto byl slovutný náš kukátkář hned po valné hromadě telegrafickyovědoměn, načež zaslal hned dru
hého dae redakci „Našeho Domova“následující srdečný

přípie: „Váš telegram velmi mile mě překvapil. Račtecelému velectěnému výborusa počesí mi prokásanou
mým jménem srdečné díkyvysloviti. Kýš „NášDomov“

vakvétáa oslé vlastičasný obrod čipravaje. Slymé ochabají. Dá-li mi Bůh zdraví a svě
šesti, přičiním se, bych okrovnou hřívnouovoes ka

bude zavřen. Ku podiva, nebyl tím ani udivea,
eni zaleknut.

„Nepustí mne více do hostince, kde bydlím
— byls první, jeho a téměř jediná myšlénka, „s
v pokoji mám v skřínce3 ruble a zabalený ještě
balík čaje.“

Po celou noc, co byl v policejním domě,
nezambouřil oči, ale pořád myslil na své tři ruble
a čaj. Druhého dne ráno nařídili mu, abyse ustro
jil a šel s sebou. Dva četníci s nesezenými bo
dáky vedli jej do vězení. Nikdy se mu nezdály
ulice města tek nekonečné dlouhými jako testo
krát. Nešel po chodníku, ale středem ulice, po

Špinaváno tajícím sněbu. Kaloše zapoměl v soudnísíni nebo na policii, nohy jeho byly proto zímou
skřehlé. Teprve teď zvěděl Avdějev, že je odsouzen
k doživotnímu vyhnanství na Sibiř, do gubernie
Tobolské. Zdálo se mu nepochopitelné, že rozsu
dek dosud neví pronesen, že rozhodnutí se musí
teprve státi. Ve vězení čekal denňě a s rostoucí
netrpělivostí na toto rozhodnutí.

Teprve za půl roku, když přišla ženaajeho
syn Vasilli, aby se s ním rozloučili, když v chudě
oblečené, zanedbané žené poznal dříve statnou
svou Jelisavetu Trosimovnu a když viděl svého
syna místo ve svěčné uniformě gymnasijního žáka
v obnošeném kabátků a v bavlněných prubovaných
starých kalhotách, zečel chápati, že kostky jsou
vrženy a že-žádné nové rozhodnutí jeho osud
neodvrátí. :

Poprve od přelíčenía po celé trvání jeho věz
nění líčený výraz vzdoru asmizel z jeho tabů a
Avdějev vypukl v pláč. L. Čechov.

—Přojemos tohosrdce
milovanémunešemu káři, aby ho Bál za00
posdracil a našemunárodu ještě sochoval.

my, S, (Liga+ 16.) „Čas“,
přičítási stala, to nÍ nory směrkritik

stříslivéhonazírání na úivotnáš národní,sku

šiá stárne a č ročakyjeho re n pvětě věčně! Přiznáyjehov namnoze věcností
aahlasneáí: formou,ale "bos době v neurčité
jakés roservaností a neklidné mysli řeže kolem sebe
všechno hlava nehlava, kteréšto počínání upevňuje se
jiš v určitý typ s hodnotou náramně podezřelouPo

slední číslo na přrkled přináší | unsláno Frant.
ZAkrejee, žáka IV.třídy c k. reálky v Karlíně, jenž
ohrasuje se, že není oným jeem do „Osvěty“ pí
šícím. Užíváme výroku„Casa“ proti „Čes.Stráži“ :
„lást, který chce býtipokládán sa vážný, neměl by
podobaých alov vypustit z úst“. Nic jiného než chla

11Dacapo, e Herbene,a budouse vámlidé

smáti ještě více! Záhlavníčlánekpolitický podsomnýmublem až děsně stransickým, dopis o nějaké schůzi
s klamnoa firmoa kulturního pojednání, poněkud oma

sténá správa, jiš bar v támdni, něcoproti kaoiema,čemné „Čas“ říká buditelstvínároda, ně
kolik citátů „N. L“ « nedůslednosti vinicích, rýpnutí
sem apohlavek tam — amáte obsahtýdenníku,
jehož kvintossence vá s0 v sa 7 sl. a
s vývomem zahrazičním o několik korun dráš. Jest
jiš čas, aby se to Času“ povědělo. Na konec pak
ještě připomínku. „Čas“ ondyno napsal: „Dr.Lueger

měl řeč,s níž Pio, že antisemitiam vídeňský jestsnůžkou nevadělanosti, sesprostačení mravů,kořistění
s níských padů a podlísání mocným.“ To snad pa

trno „Úasu“, jinému snad nikoli. A coš kdybychom
ee ptali, co jest ten český realism? Odpověd krátká.

ŘS

Nezdařený pokus lákavostí nového hesla stranu zalo
žití, vyrá škatulkových theorif, do nichž násilně
naše ějiny s6 vecpávají, seboklamná duševní aristo
kracie, ješ často užívá argamentů, jichž možno nalo
viti v listech socialistickýchšedosát do kopy atd....!

Osnovu © emkerní daní předložilajiž
vídeňská vláda říšské radě. Výměra daně prodejní
činí pro cukr 6 zL, pro cukrovinky 5 zl., pro ken
ditované ovoce 4 al., pro čokoládu a výrobky
z ní 3 zl. 50 kr. za 100 kilo netto, konečně pro
likéry 2 zl. za 100 litrů. Dle S 2. jsou od dauč
prodejní cukr, jehož se užije k výrobě
cukrovinek, kapditového ovoce, čokolády, čokolá
dových výrobků a likérů. — Dále vzorky cukru.
Daň cukerní budese vybírati velmi přísně. Obecní
úřady musí býti finančním orgánům nápomocny.

Povášlivé ujevy. Zdálo by se, že roku le
tošního, kdy tak strašná metla na mnose stihla naše
hospodáře přívaly děsnými, še lid snad prohlédá a

snamenaje ící ruku Páně, vrací se opět k přiká
sáním Božím. tomu aje bohužel není tak, viděti
s toho, jak hrozným spůsobemsnesvěcuje namnoze
lid den nedělní a (. Na okresu Chlameckém ns

Mklad oralo ce celou neděli dne 3. října na po
ch u dvora Levina, u Dvora v Korcích silo se obilí,

u Žišelicza poli se vláčelo,dříví z lesa boufně sevosilo, v i pak dne 10.října u těchšeŽišelio ta

hala a vosila 60:po celýčen řípa, a coš opravdu napovášenou: mna poli blíše y sv. Václava rozba
soval jeden člověk v tuto neděli — i hnoji! Tak otí
dnes český lid svaté patrony země české, tak uctívá
av. Václava, představitele našich tradic historických
a práv národních. Téšeme se, k tomu jest ten záko
nem zavedený nedělní klid, aby se ty nejeprostší práce
ku všeobecnému pohoršení v neděli konaly? Čí ne
mohou snad dotčení zákona strášcové, téhož sákona
bájiti proti těm, kteří v době hospodářsky tak slé
ještě horší kletba letošních pohrom «=nebe na zem
svolávají? Kam to, pro Bůh, šli jsme? Pak ce
ovšem nedivíme, že ta „zlaté mládež školní“ vidouc
tak „zářivépříklady“zbožnostisekazí; jenas 30 dětí

oltářem zříti možno. Tádeme se, když na tak
shnilém základě mládež ta vyrůstá, jak pak bude vy

i ta společnost lidaká, jejíž členy budou lidé ne
dbající scela mic zákona Božího? ©Vědyť věčně prav
divýmisůstanou jen slova:, Svěť svátek, posť se
v pátek, nebude ovůj statek krátek.“

Wa Vinohradska a Českobrodsku
byl místo hr. Václava Kaunice svolenza říšského
poslance umírněný Miladočechdr. Servác Heller
476 hlasy. Stanislav Karel Sokol dostal přes zim

ičnou kecipokrokářůjen 100hlas stoho70naČeskob a, kde hyprod agitoval redaktor Miškovský.
Nevé ské soudy v Čechách. Mi

misterstvo spravedlnosti chce zříditi krajské soudy
v Trutnově, Litomyšli a ve Slaném. První dva mohly
by vstoupiti v život již 1. ledna 1898, kdyby od města
Trutnova a Litomyšle navržené prozatímní byty usnány

byly se vhodsé a dostatečné. Co ee týčenové soudníbudovy a trestnice v Trutnově jsou detailníprojekty
již hotovy; pro Litomyšl se teprve pracují. Na stavbu
vTrutnově povolena první lhůta v obnosu 100.000 al.
V Litomyšli na uhrašení nutných výloh povolí obec

vek 2000000 sl. Pro budovu a věznici krajského
u v Slaném nebylo ještě vhodné staveniště nalezeno.

Posvícenký věneček v BeseděMěšťan.
ské řádá dne 17. října 1897 o 7 hod. večer fili
alka , fické Besedy“ v Hradci Král. ve pro
s fondunemocenskéhosprovdovya sirotkypo

enech „ly . Besedy“. Vetapné pán 60 kr. a
rodina 80 kr. příjímá Frt. Špachta,

typograí dlouká ulice č. 311. i c. k. trestnici).edem k tak homannímu účelu očekává výbor ú

Na adar!
Závěje sučhové na počátku října.

První sníh avi! so letos nad očekávání brzo. V ho
rách Orlických jakož i na předhoří se tyto dny (od

4—8.října) s prudkým větrem tak siloč eněšilo, že
vše bylo ana mnoha místechbyly skvěje přes loket vysoké. Brambory, tui tam na horách
í oves, jetely a otavy jsou pod sněhem.

„Příští dobytčí trh Havelský v Ky
děerku, okresu Žambereckéhoodbývati se bude dne

19. říjnat r Předrokomdne 10. října1996.matento
trh námo bylo: 71 volů, 18 býků, 271 krav, 100
jalovic, 102 telat, 125 kos, 57 selat, 80 kožů.

V Uhrách zemřelv pondělí IgnacHelfy.
Židovský tento poslanecvynikal ©vždy velikou jizlí
a nepřátelstvím proti nám Čechům.

Zimní hospodářská škola v Opočně
přestěhuje se do nové prostranné budovy mezi městem
s nádraším postavené. Slavnostní vysvěcení moré bu
dovy bude se konati 1. listopada.

Chrudimská Badeč rokovala4. října
v Chrudimi o Ebenhochovu návrbu. Známý učite)
Ad. Šustr z Tuněchod tvrdil, že by návrh Eben
hochův školství poškodil. Aby se to nestalo, to je
přece v moci pp. učitelů. Páni učitelé mají nejméně
165 dní prázdno a pouze ve 200 dnech vyučují.
A tu ještě třeba odečísti hodiny, v kterých du
chovní vyučují oáboženství. Psk-li jim skutečně
záleží tolik na vzdělání národa, ať z půlročních
svých prázdnin věnují denně jen hodinu ne opa
kující hodiny školskému dorostu neb odrostu.
Takto využitkují drahý čas zajisté lépe nežli pla
ným politisováním. Co se týťe pana dr. Pippichba,
tedy jaktěživo nikomu nenapadlo ho bráti vážně,
ani když byl Staročechem, ani když horoval pro
Masarykovce a Škardovce. Tím méně béře někdo
vážně Pippicha Mladočecha. Také p. Fr. Udržal
přišel se svou troškou do mlýna a ujišťovsl libe
rální učitele, že poselstvo české už 1 pro svou
minulost a »tradice« nebude chtíti, aby klerikálům
otevřelo kdekoli cestu do škol. Zdá se, že mla
dičký pan Udržal se v časování dosti ještě ne
vyzná. "Těžko mluviti o mladočeské minulosti a
tradicích, když jich jaktěživ nebylo, poněvadž
dělat každý den politiku jinou a nevědět dnes,
co budu dělat zítra, přece k tradicionální politice
nepatři. A na to se ubohý pan Udržal pustil do
politické a školské historie. Naše poselstvo prý ví,
že jen zdatná škola odchová zdatné pokolení, jak
prý v dějinách národa dokázáno školou pracha
tickou a ivančickou. Prachtické a šparglu rozumí pan
Udržal snad více, než-li oběma školám. Na školách
těch vyučovali namnoze cizí mistři a pravověrní
husité počínaje od Jiříka Poaěbradského a Roky
cany české bratry Čili pikharty přece nenáviděli a
pronásledovali, protože je považovali za nebez
pečné českému státu. Pen Udržsl patrně rozdílu
mezi českými bratry, husity, katolíky a evangelíky
nezná, vše je mu vídeňskou pomádoua proto tek
hloupě někdy mluví. Směšné je, že pan Udržal
tvrdil, že učitelstvo a p. dr. Pacák v Kutné Hoře
si nerozuměli. Ale přoč pak si tedy Český List
a Školský Obzor tak vynadali? Pak-li p. Šustr
z Tuněchod problásil, že je konfusní řečí pana
Udržala uspokojen, je to jeho věc. My ale tvrdíme,
že poslanečtí kolegové p. Udržala proti Ebenho
chovu návrhu hlasovati se neodváží. Jak si z úz
kých pomohou, to jest jejich starost, — avšak
chtějí-li dosíci pomoci strany Ebenhochovy, v otáz
kách národních a autonomních, musí jí učiniti
nezbytně v otázce školské ústupky. Na tom ne
změní resoluce liberálních českých učitelů ani
chlup. Což nemluvili +N. L.« dr. Herolda Pacák
© ústopcích klerikálům?

Osobní. Adjankt při sdejším krajskémsoudu
Jaroslav Březina přeložen spět do Rychnova a p.

takar Jedlička do Nového Města n. M.
Oheň. Ve čtvrtek, dne 30. září o 4. hod. ranní,

vypukl v Nedvězsím u Dobřan (okres Novo-Městský
n. M.) ve stavení Františka Jaroše, chalapníka joheň
a sa krátko celé stavení lehlo popelem. Rozkácený
živel vyžádal si za oběť též život lidský; uhořel totiž
na půdě spící tkalcovský tovaryš Josef Štěpán s Dobřan.
Oheň byl založen jakýmsi Josefem Čtvrtečkem, který
se chtěl na Jarošových pomstíti.

Zuřivá maacecha. Tak nazývá„ovanjelický
církevník“. časopie českých luteránů, v čísle 9. t. r.
na stránce 326 církev katolickou. Církevník tiskne 00
na Smíchově. Je jeden Smíchov u Praby a Praha leží
© Rakousku; ale v Rakouska máme zákon, dle kterého
se církvi státem uznané nadávati nemá | Nemíníme
tudíš jinak, než že to je Smíchov v jedné zemi, která
bývala druhdy státem samostatným a potom se stala
částí říše německé A v té zemi provádí se prý ochrana
katolíků proti evanjelíckým časopisům takto: Redakce

odvede exemplář Landrichtrovi (venkovskémusondale tobo zastapuje při posuzování Časopisů n
úředník, asi tolik vysoký, jako u nás kancelista. Je
to bývalý seržant; u nás by se řeklo „feldwebel“.
Ob čas optá se pan Landrichter: Pane Mayer, jetam
něco? — „I není“. — Tak to pustěj? — „[ už jsme
to bestoho pustili.“ — Že si v té zemi katolíci vším
právem na nedostatek péče oochranu náboženství ka
tolického naříkají, mení se co diviti. — No to my
jsme na tom lépe. My si nenaříkáme ani u úřadů, ani
na říšské radě. —

Strašné neštěstí ve stříbrných ba
mích Kutnoboerských. V sobotudošla správa
o potopeném dole na „Berance“, v kaňkovském ob
vodu horním u Hory Kutné. Důl ten ústí při dráze
severozápadní a vede pod obec Hlísov coukem, který
je přerazen několiku štolami. Spodní voda vytéká u
vchodu a je bobatá na okr. V dolech Kutnohorských

byla právě komiee, a sice c. k. vládní a minrada P; Novák, místní vrch. hor. správce p. Hozák a j., a
tu provalily se z nenadání spodní vody do celého
couku, zatopily důl a při tom zahynulo prý několik
havířů. Mrtvoly dvou havířů byly jiš nalezeny. Oba
jsou šenatí a mají po 4 a 5 dítkách.

pad! se střechy kostela. DělníkVáci.
Tauc, saměstnaný na stavbě věže kostela v Poděbra
dech, spadl se střechy dolů a zabil se. Nebyl prý
proti předpisu urázán ochranným Janem a tak y
nul nedbalostí stavitelovou. Trudný byl pohled na
nebožáka, jenž pádem by! roztříštěn.



Skonala přišehmnání snouboncům.
Ve Křtěticích u Vodnaň vdávala se dcerka s jednoho
tamního statku, náležejícího zámožaému rolníku Maň
halovi. Kdyš ovatebčané měli odebrati se k oddavkám
do kostela ve Skočicích, přistoupil ženich a nevěstou
před Obletou prababičku, aby přijali její pošeh
nání. Třesoucí se rukou žohnala chvějící se stařenka
nevěstě, své pravnučce a slzíc, hodlala k ní promlu.
viti. V tom ale klesla jí hlava a bned na to skácela
se v náruč savévnučce, matce nevěsty. Když ji polo
šili nalůško, byla mrtvs. Rouzčilení,spůsobené dojmem
významného okamšiku, shubilo její vetché tělo.

Nesbedové. Na „kozince“ vedle pivovaru
„schází se po nějaký čas obyčejně navečer tlapa ško.
láků bavících se tím, še házejí sobě kamením a
a ohrožají tak kolemjdoucí publikum. Při podobné
zábavě zadržáno bylo dne 18. t, m. Večer nekolik
hochů navštěvujících obecnou školu.

Ztráta. Dne 12. t. m. stratil malý chlapec
šikovatele p. F. před hlavní stráží obnos 6- al., jejš
měl uschovaný v černém sáčku.

Krádeže blíšící se zimou stále se množí.
Vedle krádeží posvícenských hus, přibývá zlodějů
Šatstva, peřin atd. Mnohý činí tak jen proto, aby byl
zavřen a byl tak na zimu zaopatřen. Dne 10. t. m.
ukradl někdo A. Hradeckému bytem ve hradbách
z chléva 6 velkých králíků. — Dne 11.t. m. jel obuv
ník A. Hemelík z Borohrádku do Pardubic na trh a
cestou lacino odbyl 13. párů svých výrobků; nějak
dareba o 4. hod. ranní zapanujícíhošera mu je ukra
a práskl do bot.

Vyrobu a sklad nábytku J. Knypla
vésti bude nyní jak se dovídáme, jediný syn zvěčně

vého p. Knypla a firma nedostane se tedy do cizíchrukou.

Zvěsti s východních Čech.
Ze Slatiňau. V úterý dno 5. řijna večer

semřel zde u věku 46 roků, po krátké nemoci a za
opatřen svátostmi pan Vojtěch Vocel, úředníksdej

ho knížecího Auerspergskáho cukrovara a vnak pro
slulého básníka a archeologa českého Jana Er. Vocela.
V Pánu zesnulý byl muž velice vzdělaný a tiché,
klidné povahy. Jako úředník vynikal avou pilností a
vzornou avědomitostí. Ježíš Kristus, po němásám za
toužil, tuše, že šivot jeho ka konci se chýlí, budiž

aoší jeho srdcem milostivým a odplatitelem dobrolvým
Z Ústí m. Orlicí. — (Z tábora našich

socialních demokratů a ruch křesťansko
socialní.) Dout je těch, kteří myslí, že stávající ne
pořádek ve společnosti lidské vezme konec nějakou
světovou vojncu. Ale křesťanský sociál však je toho
pevného přesvědčení, že to půjde i bez prolití krve.
A toto vědomí posunolonaši křesťuneko-socialní stranu
snačně ka předu. Dosavádní strnulost — že klerikál

tř do kostela neb nanejvýš do své uzavřené spol

ové místnosti — šťastně jeme se sebe setřásli díkvlastnímu rozumu a pokynům naších vůdcův. Socialní
demokraté pořádali sde zcela pravidelně své veřejné
schůze; vždyť ta kdysi sbožností a konservatismem
vyhlášená Ousť atala se až do nedávna pařeništém
socialně demokratické potměšilosti. V posledním čase
však nastal obrat. Mladočech netroufá si zajít na po
slech ku svým dětem — Červeným ajvajákům; jem
křesťanský sociál se zdarem vystupuje proti těmto
sákeřnickým potomkům prohniléholiberalismu. Zmíním
se krátos o třech posledních veřejných schůzích: Hy
bešově, Turkově a Šterclově. Hybeš, s milostilaraele
zvolený obstrakčák, „řečnil“ od 8,—11. hod. v noci
a tak bídně, že to ku poslouchání nebylo. Odešli jeme
proto o 10.hod. domů. — Drahý, občan Turek, mluvil
o „Ebenhochově návrhu“ opravdu po turecku,
takže dle zásluhy a dle vlastního přiznání byl pří
tomným křesťanským sociálem notně „ umán“.
A zde mimochodem tomuto švanivému Lurkovi připo
mínáme, že ani Březnovský ani P. Šimon neřekli celou
pravdu, když přirovnali agitační řeči socialních de
mokratů ke kolovrátku, do něhož nějaký židovský
vídeňský žid vkládá . Dle našich skuše
ností agilace červenáčů je flašinetem s tareckým
bahnem, do něhož šidovaké komando zasadilo válec
o 4 písničkách. Proto jinak hrá ten flašinet přea
volbami („Baď práci “', jinak připředstavení se
poslance („Když jsem šel z Kutné Hory“),jinak v čer

veném pelechu („Pryč sbyrany a srádci všemi !“), jinakkdyš se vyjde na venkov „vzdělávat“ rolnictvo: tu jak
by másla ukrajoval („Moravo“ — nebo „Sedláče, 00
děláš?“). S tímto posledním štemováním hrál občan
Štercl s Brna ve schůzi dne 8. října. Ani se nepřiznal,
že je „ajvajkhóšer.“ Mazal páté přes deváté, ba i do
Rothšilda několikrát rýpl — aš konečně sůstal stát
jako mačesník překonar sám sobe. Zámyslně protahoval
svoji „řeč“, asi pětkrát ji „končil“ až konečnéji
ukončil přec. A tu si řečníka i s jeho ajvajgardou
důkladně podalipřítomní křesť. sociálové. Obzvláště
soudrazi Frávníček, Hala a Ribuas klidně, ale
rázně poukázali na švindléřství soc. demokratů, a do
kásali jim, še nemají zcela žádného práva mlaviti
o organisaci stavů, zejména rolnického, e musí po
slouchati šidů atd. atd. Celé téměřshromáždění bylo
na straně naší. Červenému pak předsednictva i „řač
níkovi“ sa j:ch strannické počínání vyslovajeme svoje
opovržení a všecky zdejší i okolní občany vybízíme,
by vždy s celou rásností opřeli se jedovatému,
beznárodnímu a protikřesťanskému soci

Še jsme se navrátili ve sdraví a spokojenosti do Jed
noty, kde přednášel náš milovaný Dr. Joe. Slabý
„0 českém státním právu“, jak jiš dříve plakáty na
rosích osnámeno bylo. Za četného účastenství členůi
hostí zahájena byle tato drahá přednáška v nynějším
období. Po vřelém vlastenecky procítěném úvodu vy
světlil dp. řečník co je to státní právo, podal jeho
historický vývoj a význam. Řeč dp. dra. bylajasnáa
každému snadno arozamitelná. Na konec paa předná
šející připomenul, že na Kladně red. Hajam prohlásil
se protisociali pročeskéstátní právo sté jev

příčiny(dle Nár. Listů), protože pokrokovástrana
hechos, šlechta, klerikálové a živly spátečnícké
nám ho dobyly. Můše-líš býti zajímavějšího dokladu?
Celé to vlastenecké státoprávníctví nejmladších libe
rálů tedy není neš faleš a farizejství, předstírané
nadšení jen sa tím účelem,aby katolíci neměli
vlivu v národě. Smad jinak pání pokrokářihodili by
to státní prévo mesi staré harabordí dle příkladu
soc. demokratův — vědyť jsou především proti nábo
šenství. Budou-li ostatní řednásy
vedeny, budou míti na sdejšíobecenstvo blahodárného
účinku a nejedna utopi socialistické myšlénka

bude lépe posusována a odsousens —po právu aravdě. Panu dru. Slabýmu po skončení
ylo srdečnými slovy děkováno a ku další činnosti

gratalováno. Zvláštětěšímesenebraké zábavní poučnéřednášky s oest, které vykonal po o0v. Německu,
Dánsku a polouostrově Skandinavském. —

Z České Nkalice. Okresní hosp. spolek
konati bude dne 31. října o 2 h. odpolední v hotelu

. Františky Bartoníčkové valnou hromadu. Pan ři
itel Fr. Baner pojedná o nových daních se sřetelem

na rolnictvo. Po schůzi bude ukázáno a vysvětleno
nové patentní „pražské 0“ a zároveňstríkačka
ms hnojůvkr, na vodu a jiná tekutiny.

Z her Orlických. Svoumiloupovahouode
všech velevášený a svými osadníky velice milovaný
d. p. Josef Jelen, farář v Bárnwaldu, byl neznámý
mi lupiči a noci se dne 4. na 5. okraden. Tito lupiči
nejspíše banda cikánů, která se zde stále potaluje, vy
drancovali jako Prušáci v roku 1866., témuž vše 00
měl v I. poschodí. Noční temnota a děsná ančhova
bouře lapiče v praci dobře podporovala, tak še nebyli
nikým szpozorovani. Táš banda pokoušela se na mno
hých jiných místech se vloupat, byla ale v čas spo
sorována a dala se do sajíčích. Následujícího dne do
padli v lese u Nové Vsi Rokytnický strážmistr po
badu, který něco šatstva nesl. I chtěl ho satknouti
byl však ukrytými v lese lupiči do ramenou kulkou
poraněn. Lupičům se pak podařiloutéci. Budiž jisté
podotčeno, še asi táš banda před 4 roky jiš do Bár
waldské fary se dobyvala. Na štěstí se však tehda p.
farář probudil a lupiče na okně klečicího zahnal s
neštěstí zamezil. — Lupiči byli patrně tyto dny u
Lanškrouna zatčení. Jedem s nich měl střelnou ránu.

Z Perteliie. Socha Panny Marie Lourdské
a ov. kříže svěcena byla v naší osadě m. m. Náš dp.
farář Václav Šafránek pečuje horlivě o okrášlení a
ozdobení chrámu Páně, on postaral se také o posta
vení sochy Marianské a o postavení sv. kříže. Socha
svěcena 8. září dopoledne v našem malém kostelíku po
kázaví vp. Václava Stýbla z Čechtic od dp. faráře
Šafránka zs účastenství velkého processí z Vlastějovic
a s osad okolních. Téhož dne odpoledne svěcen ma
hřbitově av. kříž. O významu této slavnosti promlavil
dojemně vp. V. Pokorný ze Zbraslavic. Páni učitelé
při dopol ij odpolední slavnosti účinkovali a zhpěli
krásné písně: „Zdrávas Maria“ a „Sv.Kříži“. Na pa
mátku trvalou této slavnosti založena v týš
v osadě zdejší slavnost poutní.

Židovské mstivosti krvavýdoklad
byl ondy v Domborteleku v Haliči. Tam pracoval tam
nější farář P. Natolja proti šmejdům židovským a zá
kládal potravní spolky. Tím obmezil značně vliv di
dovský a jejich obchod. Právě proto však naň zane
vřeli a kdyš vracel se od nemocného, přepadla jej tlupa
polských židů. Ti ubohého kněze sbili tak, še není
naděje na vyváznutí životem. Tak si počínázlopově
stný moloch židovaký vůči knéšstva. Tohleje možno
ovšem jen v Haliči. U nás neamí se ovšem žid odvá
žit bíti kněze, který usiluje vyrvati lid s drápů cisá
ckých Avšak on užívá jiného spůsobu boje. Najme
si nějakého křestknského ničemu a ten zcuchá kněze
v novinách socialistických aneb pokrokářských. Náš
lid toto židovaká „osvěcování“ dosud neprohlédl.

Z Úpice. Sr. Josefská jednota v Úpici

oalaný „jednotyk tovaryšůM radciKrálové,zaposianýc sl. 81kr. ve pros pov poškuse
ným srdečné „Zaplat Běb!. Karel Momniger, t. č
předseda.

Z Potštýma. Obyvatelé městečka našeho
poděšení jsou nemálo pošáry, které se ade udály dne
30. Července,20. září a 6. a 18.října, akteré byly zalo
šeny patrně rukou sločinnou. Při prvním vy
hořel p. Frydrych řezník. Jen rychlé pomoci lae dé.
kovati, še novyhořela těsně přiléhající dřevěná farní
budova, s které by snad nebylo se podařilo ani myši
uniknouti, tím méně šatstvo, prádlo, nábytek a
náčiní zachrániti. Potštýnská fara jest
stavení s první poloviceminulého století, které neod
povídá požadavkům platného zákona Lidaké životy s
zdravotní požadavky vyšadují zcela jiného obydlí,
které mimo to má úplnébezpečí poskytnouti četným
úředním spisům a listinám. — Při drahém požáru

vyhořelyopět stodolap. Frydrycha,p. farářea p. Jabaty mlynáře. I při tomto požáru podařilo se jem
s velikou tíší zachrániti Satrásův hostinec, potětýn
ským výletníkům dobře známý. — Při třetím

vyhořelo o Bbůnoci Štychoro stavení na Mulé straněza poštou. StaveníJeškovo několikrát chytalo, avšak
nadlidskému úsilí hasičů wsPodštýna, Záměle,, Vam
berku, Kostelce a ze Sopotnice ařilo se oheň lo
kalisovati, ač několika budovám ilo bezprostřední
nebezpečí. Následkem toho požáru onemocnělo více
lidí a ostatní obyvatelé jsou velice postrašení. Ne
málo také k postrachu přimělyvelké pošárys blíské
Prorabi, pak v Kostelci, v Lupenici a ve Vyhnánově.
Postrašení obyvatelé zařídili stálé noční hlídky, neš
12.říjnavyhořelopětpanskýpivovarproti fařestojící.

„P

Obecní uastupitelstve konalov sobotu
za předsednictví starosty schůzi, který oznámil,
že pp.dr. Heller, Petříček a Dvořák po
dali okresnímu výboru a hejtmanství stížnost,

ponávadě P. inženýr Hromas byl jmenovánned definitivně. Resignací p. Hromase stala se
stížnost bezpředmětnou a odporučuj se proto vy
psat konkurs nový. Protože je o technické síly

nouze, bude záhodno změnit organiseční statut a
švýšit základní plat vrchního inženýra z 1.600 na
2.000 sl. Pan Petříček je proti tomu a je pro
přijetí inženýra Hlaváčka. Může se mu síce dát
titul vrchního inženýra, ale plat se mu má svýšit,
až se osvědčía to zaslouží. Pan rada Lešetický
dovozuje, še akce rozšiřujícího se města potře
buje dobrou technickou sílu. Kdo je inteligentní,
musí to uzoat. Pen dr. Heller podotýká, že je
teké intelligentní. Po úředníku se musí žádat, aby
konsl svou povinnosť. Je pro vypsání nového kon
kursu, ale proti zvýšení platu. Uřednictvo městské
stojí 17.000 zl., je tedy plat. pro vrcb. inženýra
2.490 zl. na první vystoupení moc. Příští inženýr
at má původní služné a takovou schopnost jako
odstoupivší inženýr p. Souhbrada. Dr. Heller dále
poukázal, že úředníci a professoři musí velmi
dlouho sloužit, než se domobou zvýšení platu na
2.400 zl. Jinde technické síly tak neplatí. Víte,
kdo přirážky platí. Musíme dělat dle našich finan
čních sil a bájit zájmy poplatníku. Při obsazení
místa vrchního inženýra uvádí se vždy hradební
otázka. Avšak, kolik pevnostních pozemků se dosud
prodalo,co to vyneslo? — Pan starosta dr. Ulrich
a Petříček podalidodatečnévysvětlení. Pan rada
Lešetický pravil, že zkoušky těžko donášet,
protože je zde práce moc a po měst. úředníku se
pemůže žádat, aby se udřel. Třeba dohánět, co
po 10 let se zanedbalo. Dobrá síla nahradí něko
likrát těch několik stovek přídavku. Zájmy po
platníka nehájí jeden, ale zastupujeme je všíchní.
Pan dr, Heller pravil pak: když se jedná o
jmění cizía poplatníků, tu třeba největší chladnosti
a rozvahy. Tu se musí počítst a netřeba házet
vlasteneckými frásemi. Pro mnohé živnostníky a
úředníky je důchod 2.400 zl. nedostižný. Uvádí
se, že se bude moc stavět, že je moc práce. Co
se budestavět? Jatky. Jinak není v městě stavební

vání červené kerkulky. Stavební plán města máme.
Té práce není tek mnoho a dobrý stavitel by za
odměnu na ty práce tské stačil. V jiných městech
se tak také děje. — Pan prof. Beránek praví,
že v Hradci nemáme tak organisovanou technickou
kancelář a dorost jako v Praze. My musíme státi
na výši doby a hájit moderní požadavky. loženýr
musí mit dvě státní zkoušky. Plat 3.400 zl. není
tak veliký, Lacinébo technika nedostaneme. Je pro
vypsání konkursu, jak navrženo. Pan architekt
Weinhengst s tím souhlasí. Pan rada Jaroslav
Červený praví: Pan dr. Heller dobře se zmi
ňoval, že máme héjit zájmy poplatníků; ale my
máme hájit též zájmy obce. Teď si vyberte! —
Pan Petříček je proti zvýšení plato. © pro
fessory je teď také nouze. Nedostane-li stát pro
fesscry, vypíše místo suplenta. Dostane ho a ten
pak professorské zkoušky doplní. Pan dr. Heller
podotýká, že p. prof. Beránek, jehož si vysoce
váží, je také inženýrem. Trvá na svém náhledu.
— Pan starosta dr. Ulrich myslí, že se stane
dohodnutí. Pevnosť jsme koupili, abychom tím
také ziskali. Situace r, 1898 bude nejtěžší. Musí
me započítat investice Ale již roku 1899 budeme
míti užitek ze čtyř domů a město doufá dosíci
slevy též jinde, čímž se sníží břemena, Já jsem
také poplatníkem, také bájím zájmy poplatníků a
mne se každá věc nejtíže týká. Já musím jako
starosta nejen obecní jmění hájit, sle také hledět
ho využitkovst, Pozemky nemůžeme prodávat
proto, poněvadž v technické kanceláří to na všech
stranách vázne. Nejsou-li v technické «kanceláři
práce hotovy, nemůžeme inserováním i v cizích
novinách odprodej pozemků forsirovat. My ne
máme regulační plány starého města, nemáme na
jich sdělání sil, Stavba škol bude v květnu sotva
hotova, máme práce patronátní, demolační, třeba
rozšíření kanálů, vodovodu, plynovodu, zavedení
elektrického světla, hybné afly, elektrické dráby,
nastává povinnost rozšířiti vodárnu a plynárnu,
třeba různé měření, odprodej materiálu. To vše
jedna stavitelská síla gezmůže. Kdo má tedy všecky
nás očekávající práce provést? Dělejte, co chcete,
ale my schopnou sílu potřebujeme. Ten rozdíl
400 zl. v platu zs ty rozpaky nestojí. Nám se
také jedná o přitáhnutí lidnatostí a zvýšení živo
ností. — Na to přijat návrh vypsati konkurs na
místo vrchního joženýra s platem 2.000 zL a 209,
přídavkem (tedy 2.400 zl.)

O důležitosti chovu dobytka.
V Čechách jest chov dobytka velmi důležitý,

neboť představuje velkou část našeho národního
jmění — přes 200 milionů zlatých — a mléčné
výrobky představují rovněž veliký kapitál. V Če
chách nadojí se totiž ročně 11 milionů hekto
litrů mlékaa — počítáme-li1litr pouzeza 5kr.
— tedy stojí mléko 5Dmilionů ročnc. Za mléko
utržímetedy vUechách dvakráttolik, coza pše
nici. Mléčné výrobky nabyly by u nás ještě větší
ceny, kdyby náš lid dovedl vyráběti jemné, drahé
síry a 0, jaké velké světové trhy vyžadají.

Jakou cenu má pro naše pole dobytčí hnůj,
medá se ani přiblížně ustanoviti Oblévský haůj
vyhřívá půdu, om nejpříměřeněji hnojí a nedá se
ma dloaho žádným umělým hnojivem nahraditi.

Nepočítaje však hnůj, mají mléčné a masitéhovězívýrobkyu másasi 100milionůsi.ceny.



- HE u těto cifry jest |
má chov hovězíko dobytka pro malorolníka.
m© V posledních letech, kdy klesaly ceny obilí
o 80 až 40%, byl výnos hovězího dobytka hlav

kový A jedinýmpramenempříjmůmaloralníc
———Steří boapodáři přisvěděl zajistě, že zvěle

"bemím a rozmnožením hovězího dobytka vyrostlo
Jejich jmění, po případě výtěžek. Poražme jen:
před 100 lety bylo v Čechách asi 1 milioa kusů
dobytka, větší kus vážil 2—2'/, metr. centu, dnes
máme v h na 2'/, milionů kusů dobytka;
krávy váží Ó—7 metr. centů, býci na žír až 10
metrických centů. Zlepšila se tedy kvalita i kva
tita našeho dobytka. ©

Avšak ani teď zemůlene říci, že bychom
v dobytkářství mohli se rovnati hospodářsky po
kročilým zemím, na př. Německu, Dánsku, Hol
landsku, Anglii a Švycarsko. I v šírném oašenm
Posabí pokulbáváme, neboť náš zlatý, úrodný prut
mobl by odchovati dobytek mnohem lepší. ———
, Na většině velkostatků zaveden jest /ice
rationelač chov ušlechtilého dobytka, avšak ma
lorolaíci dosud mají namooze chatrný dobytek.
Plemenitba sv děje nesoustavně a odchov jest pri
mitivní. Což potom divu, že nedovedeme naše trhy
sásobiti českým dobytkem. Jedině do Prahy při
váší se ročně přes %5tisíc kusů uherského a pol
ského dobytka. V průmyslových krajích pobranič
ních kupují dobytek cizí; do Vídně nedováží se
ročněs Čech ani 2 tislee kusů, kdežto Uhry tam
dodávají ročně přes 168, Halič 47 a ostatní země
rakouské přes z6 tisíc kusů dobytka.

Dosti smatné jest, že blavně do Čech a do
Rakous musí se z ciziny dovážeti přes 60 tisíc
kusů dobytka a že mimu to knpujeme ročně přes
65 tisíc metrických centů masa. Australie i
Amerika učinila již pokusy zásobovati naše masně
trhy.

Žádouci rozhojoění chovu dobytka jest za
trvajících poměrů v Čechách namnoze vesnadné,
ponevadž místy se nedostává píce, nebot luka se
Dalezají ve stavu velice zanedbaném, trpí baď
záplavami, mokrem mebo sochem. Na hnojení a
a čistění luk dosud málo který rolník u nás myslí.

V Čechách klidime dosad z hektaru průměr
ně 26 metr. ceatů, v sousedním Slezska a Sasku
předčili nás rovněž v lukařství.

Vláda dala právě slib, že kooečně počne re
velkých rozměrech dle dobře promyšlených plánů
upravovati řeky a potůčky. Naše rolnictvo musí

se proto již teď starati, aby současně se provedlu
meliorace luk a pozemků, jich obvodnění a vyči
stění. Prospěch z melioračních družstev budou
míti obrovský. Na Turoovska nesla dříve zaned
baná luka z 1 jitra 6—10 metráků sena a otary,

„ale meliorovana nesou tem z jitra 45 metráků,
tedy skoro šestkrát tolik.

-Má tedy země česká ve své půdě, hlavněve
evých lukách a vodách velkou reservu, pravou

„hřívno zakop-non. Jest již nanejvýš na čase, aby
záloha tato přisla Českému zemědělství na pomoo
Nač čekati, až bude ještě hůře? Každý rolník
má ve své půdě blanické rytíře, nuže, ať je volá

"v nynější krisi na pomoc.
Než-li unás bade provedena řádná meliorace

pozemků, měli by rolníci dle možnosti luka svá
zřisováním svodbie a příkopů odvodňovati, měli
by je zvláště vápnem, kompostem a popelem tro
chu pohnojiti a tím by docílil mnohém značuější
a lepší píce pro svůj dobytek. *

Dobřepíšeprofessor Antoš Dokoupil
ve své „Nauce o plemenitbě“: „Má-li zdar vy
šlechtěných plemen býti docíleno, tak již z mládí

ní plemenářské které by nebylo podporováno do
statečeou výživou svířat, pozbylo by brzy své
bednoty. Bez dostatečné výšivy pozbyla by vy
šlechtěná plemena brzo svých výtečných vlastnosti“.

Mioo o přílomnjch literárních poměrech.

„ Mladočeská strana došla se radostné udá
losti! Konečně, ale ce! Když Mladočeší dle
všeobecnébo tvřzení a idle vlastních. přiznání
notně „sostarali“, tu odbodlalř se vydávati — Re

a advokáta v Traze pana Dr. Prokopa Pod
lipského vycházeti „Česká Rerne“, | vědecký
měšíčník, z jehož obsahu budou moci pravověrní
mladočeští stoupenci rozumy.ové rázšířovata 2je

"hož předplatného r Beanfort jako obratný apřičinlivý šivnostaík bude moci třebas istlou
stnout.

Poněvadě však Bevne Ta, jiš na svět po
máhly hlavně jedovaté poznámky realistů, že
Mladočeši „nepěstují vědy“, ddposud avi působit
nezačalaa teprve so sází, alnší onimluvitis nej
větší šetraostí a reservou. Má vyjíti v nejbližších
dnech a proto se na ni zatím jenom těšíme a to
již proto, puměvadž ní bude zase konečně jedna

známá citelná „mezera“ aMladočeši se totlš Rerse obešli 10—

časopisy nevšímají ci zhroba literatury vůbec, ne
důležitější zjevy literární nestojí jim te více, neš-li
leda za placený insert a proto není divu, když
nyní zakládají vi vědecký měsíčník, který bede
majetkem ne mladočeské strany, ale který bude
majetkem radikální knibtiskáray a do něhoš budou

kýAE papir měnlet"sekyte ekýéh věrovský jiš pugét měnící se C
deckých periodických pablikací. |

Vedle „Časopisu Musea království Českého“,
který šestkráte do roka vycházía vedle „Časopisu
Matice moravské“ vycházejí nyní měsíčníky tyto:
Osvěta, Květy, Vlast, Rozhledy, Naše Doba, Hlídka,
Moderní Rerne, Svědomí, Aletheia atd.

Jmenovali jsme je dle jejich stáří a nebylo
by na škodu, kdyby každoročně publikace ty po
drobeny byly spravedlivému přehledu, který by
konstatoval, co přinesly dobrého, nového, plodného
a potřebného a který by zcela přátelsky poukáze!,
co otiskly zbytečného

To jest nepochybno, že řada časopisů těch
znamená vědeckou a literární velmoc, avšak při
tom jde o to, jest-li skutečně velmocí jest a jest
otázka, má-li takó skutečně nějský vliv na zve
zvelebení ducha českého lidu. V ohledu kulturním
mohly by časopisy ty vykonati obrovský kus prá
ce u nás, třebas si keždý kráčel cestou vlastní.

Avšak kdo literární poměry a kulturní po
krok u nás zná, ten každý krčí ramenem, když
má zodpovědět, jest-li toto množství časopisů jest
vnáležitém poméra k žadoucímu platnému jejich
vzdělávacímu účelu.

A nepoměr početnosti časopisů těch k nepa
trné platnosti jejich působení spočívá na straně
obecenstva, které je sice i dost hojně odebírá, ale
které jich většinou nečte — —

Za přítomné doby nejeví naše obecenstvo
dosti zájmu k vážné četbě, spokojujíc se namnoze
we zbešžnýmpřeblédnutím denních listů a opravdo
von a docha povznášející, zvelobující (a tříbící
četbu vážnou rádo odkládá.

Jinde všude si každý svůj časopis pilně pro
čte, ale u nás jsou iintelligentní lidé, kteří „svůj
Časopis si vůbec ani nedrží“ a nebo kdyš ho drží,
tak hoani často vůbec nerozřežou.

Proč to povídáme?
Proto, abychom nenáležali mazi ty, kteří

pravdu tají.
Naše intelligence nestojí většinou Ba výši

doby ato proto, poněvadž o to nepečuje, aby na ni
stála, aby věděla, o co alespoň její straně běží.
Tato lhostejnost a nevšímavost, která se dnes u
nás k vážné literatuře jeví, má nevyhoutelně v
zápětí nezbytnost, že naše vědecká literatura není
pěstována s tou a takovou iotensivní přesností,
jako by pěstována býti mohla a musila, kdyby
Široké vretvy obecenstva snahy vážných a věde
ckých časopisů s příslušnou dbalostí sledovaly a
podporovaly.

Kdybyto se dělo, nastalo by mezi Časopisy
těmi přirozené závodění, při němž to, co by bylo
nezdravé a špatné, dávno by zaniklo a přestalo
strašit.

Za přítomné doby ne naše intelligence a to
ponejvíce katolická intelligence nestará o to, aby
kuiborny a čítárny různých spolků a korporací
nepronikaly tiskopisy rozvratné a protikatolické,
ale ooa se také nestará. aby se tam dostaly a
zavedeny byly časopisy katolické.

„Národní Listy“ minulý týdeo „dopisem z
Paříže“ napověděly chytrým ze svých čtenářů, že
za nynější doby netřeba býtismýšlení klerikální
bo, ale že jest zbytečností a chybou býti smýšlení
protiklerikálního — —

Proto jest na čase, aby se duch doby vše
obecně chápal aaby 8e re smyslujeho také zdatně
působilo.

Tím jest snad dost zřetelně pověděno,še to
má naše intelligence o to starat, aby Širší vratvy
měly přístup k časopisům, jež doposud ve knibov
nách a čílárnách po Čechách byly pomíjeny a to
jsou především časopisy katolické, jímž právě v
nynější době připadá úloha, aby obsažností svou
hleděly rozvážit obsah časopisů protikatolických.

Avěsk tu jest především potřebí pomoci těch,
kteří přitom pomáhati mají povinnost, neboť jak
pak tam a tam se má katolický list dostat, kdyš
mu buď nikdo neotevře, anebo ještě | dveře schvál
mě zavírati připustí? ©

V nejbližších dnech uvidíme ruch, jaký pan
Beaufort rozvine pro svou „Českou Revue“ a co
se při tom stane pro „Vlasť“. Kdo bude odpora
čovat „Aletbeiu ?“ Podobné otázky musí se u nás
také na denní pořádek přiváděti a proto sde jed
najest|

„Česká Revne“, třebas že ji z Mladočechů
snad nejmírnější živlové psali, znamená do jislé
miry nanejméně list nábožensky „indiferentní“,
poněvadž se 5Oprotestantských předplatitelů ihned
o to postará, aby katolíkům „nenadržovala“ a to
bude znavenati při nejmenším pokus šeslabiti ka
tolické smýšlení unás, poodradž jistě ve 2 —3000
výtiscích bude po rozšířena. A byť i po
drobně čtena nebyla, tak již její existence tuí
tem bude katolickým časopisům ma úkor.

A na to třeba uposormiti! Snad k tomu me
ní potřeba dodávati, že všude, kde bude zavádě
Da, má býti žádáno také zavedení časopisů kato
lických, už za nynějších pomerů na více mí
stech bude zajísté vyhověno, než-li na kolika to
bude odmítnuto! í

Většina našeho lídu dnes třebas nebyla smý
šlení „klerikálního“, není také smýšlení „proti
klerikálního“ a tím třeba pilně se spravovati, po

kud 0 týče rozálřování vědeckých měsíčníků arev
Ipse vtip sol

(Zasláno.)
Odpověď |

„tém starým pokrokovým“
v Hronově n. M

Dopis, který v čísle 40. roč. II. „Oavěty lida“
na mou osobu adrasujete, majíce mne mylně za pů
vodce dopisu na Vaši adressu v 1 čísle „Lidového
Lista“, překypujete všelikým sprosťáctvím, jakého jsou
schopn: jen lidé, kteří udělali opravdu již i mravní
bankrot. Proto ten název „bankrotáři“ v Lid. Listě,
č. 1., právem Jste si zasloužili. Vašeneslašné jednání
jeví ne tí, že zneužíváte hned ns počátku toho do
pisu Písma av. k výsměchu arouhání. K jinému účelu
Vám táké Písmo av. nikdy neslouží než k posměchu,
poněvadž nejste ani jeho poslachači tím | méně pak
plniteli, tím také nejlépe úroveň svého vzdělání a
mravního povznesení charakterisujete. Vaše nízkost
patrna i z toho, že mi vytýkáte mé rodiště Sonov
opravně Šonov), které prý plodí důkladná „drva“ a

potom ke konci tobo dopisu myslíte dle uvé darvini
stické vědy, te při pohledu na mne spatřajete zná
mého ssavce s delšími oušky. Pranic se Vám nedivím.
Vidíte-li Vy v lidech „drva“ a „čtyrnohé ssavce“, pak
ovšem nemůžeme od Vás ničeho jiného očekávati než
chování neotesaných drv, chování nenrvalé, zvířecké.
Vy Jste to dávno již přivedli s tou Vaší umravně
ností pod „obraz Boší“, který zase my v lidech vi
díme. Abyste zamazali Svůj vlastní všeobecný ban
krot, vytýkáte mi, když nevíte nic kloudnějšího, že
jsem ekrachoval také já — při volbách. Já radil lidu
dobře a poctivě, nebalunutil jsem nikoho. Avšak Vás
to stálo mnoho potu a práce, mnoho bláta Jste při
tom vybázeli na nás, mnoho podvodů, dvindlů a ná
tlaků Jste musili poožíti, noh Jste si mohli uběhati,
nešli se Vám podařilo neuvědomnělé dosud občany
na Váš lep dostati. Kdo vlastně při volbách zkracho
val, posoudí správně každý slušný člověk. Pak-li jsme
neprošli, tím zásady naše ještě nepadly a také, dá
Bůh,nepadnounikdy,poněvaděmajílepšía solidnější
sáklad nešli bankroty Vaše. Dále se naivně tážete,
sda-li prý Kristas Pán rozhasoval plakáty na cestě
k nemocným? Na takovou „moudroa“ otázku škoda
odpovědi. Přece nebudete mne kaplana čili jak mne
nazýváte „servum servoram Dei“ (po česku sluhu slu
šebníků Božích, tedy nejnižšího služebníka) v XIX.
století zatahovati do doby Krista Pána v I. křestan
ském století. Toť hrozný anachronický kotrmelec! Co
se týká pana žida Oberlándra a 50 zl., které jsem
jek píšete, vzal od něho na nová nebesa, tu Jate se
opět velmi špatně informovali. Dal-li někomu jinému
týž pán k tomu účelu ten obnos, není to od něho
žádný přestupek, ukázal tím jen, še si váží cizí
víry více,nešli Vy Své vlastní. A to Vámopět
mnoho ke cti, máte-li jakou, neslouží. Takhle kdyby
těch 50 zl. byl dal Vám, abyste si mohli udělati
někde „bene“ se svými kumpany, to by bylo „recht“ ne
ní li pravda ?! Co se týká té společnosti Hronovaké,
které by mne dle Vašeho. dopisu mezi|sebou netrpěla
— to Vámopět rád věřím —taková společnost, jako
je ta Vaše, kterou Vy, pane pisateli, zastupujete, ta

y mne třeba netrpěla. Takhle však kdyby s Vámi
kněz vytlonkel hospody, karbanil, na biskopy a cír
kev nadával, za Váš pokrokářský provaz táhl, to by
Vám bylo vhod, to by byl kněs podle srdce Vašeho
(ale ne Páně), takového byste vynášeli do nabe, říka
jíce: „To je přece osvíceny kněz, ten jde s duchem
času, odbude si „své“ v kostele, (jen tak aby to od
byl, ať se to těm vérným ovečkám líbí nebo ne) a
mezi námi je jako jiný člověk“. Takový se Vám Jíbí,
není-li pravda, takového byste udělali bned v Hro
nově třeba pastorem. Takové však názory o stavu
duchovním já, jako vůdce klerikálů zdejších jak mne
nazýváte — s Vámipokrokorými nesdílím, a hledám
proto raději společnost té „chasy“, jak Vy posměšně
nazývate členy našich katolických spolkůa jiné věrné
a věříci katolíky a nechám se í od nich třebas vy
provázeti ze strachu o svou osobu, jsk Vy píšete. A
to je právě pro Vás, kteří obšťustňujete Hronov svou
přítomností, opět špatným svědectvím když kněz není
ve svém působišti ani jist svým životem, tím před
ostatním světem opět Své neurvalé jednání krásně na
odiv stavíte. Ku konci svého ;chvalozpěvu o mě vy
jedřojete přání, kdybych jako z Hronova se již kli
dil. Až to bude vůle Páně, půjdu Věřím tomu upří
mnému přání Vušemu úplně. Vy si myslíte, že byste
pak mohli více lovit a že by celá kolátara najednou

řijela Váš pokrok a sbankrotila mravné jako Vy.
Ko si mnoho o sobě myslíte! Ješté neztratili všichni
lidé rozum, a k Vám ho také nepůjdou sbírat, tím
méně do Vaší „Oavěty lidu“ kterou šíříte po všech
téměř hnstincích v Hronově. Lituji jenom těch ubo
žáků, kteří se dají Vámi osvěcovat a tou břečkouna

jet. .
po A nyní ještě osnovateli onoho utrhačského pam
flelu několik slov. Jete-li Machabejský, proč bojujete
po způsobu divochů Křováků a skrýráte se jako sba
bělec za záda pana redaktora „Osvěty“? Tak bojovat
dovede každý ničema. S takovou bezkarakterní babou
která se pod roaškou snonym:ty schovává, nerad bych

se více špinil, a bude-li se takové Vaše jednání pekovatí, snámprostředek, jak bych si sjednal satisfakci.

Václav Sitina,
kooperator v Hronově mad Motejí.



v dumijonu 1 jitr ul. 1-66dodává
v Praze, Vodičkovaul. 30. (Hlavní

aklad Ro našezemě.óš drabý druh, méně aladky: Achaler
K dostání tamtéžív lékarně A.Spory88 stejné ceny.

Řecký dltý koáak v demijoJu1litr sl. 3.—Nejvyššívyznamenání medaile na „mo
zímnár.“ lékárnícké výstavě 1896. — Zásylky
drobou 1 poštou. (180)

(Zesláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řesbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612. — SkladEliščina tř. 24.
Zasílám doplatek za zaslaný Kříž se sochou

Krista. Srdečné Píky za krásné provedení, jsem
úplně spokojen.

S úctou veškerou
Frant. Fiedler.

Dolní Bučice, 29. září 1896.

Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 7. října 1897. 1 hl.

pšenice sl. 000 až 0.00, žito sl. 6.60 až 7.06, ječmene
sl 0-00 až 000. oves sl. 3-90 až 3.00, proso si. 0.00,
000, vikve sl. 5——at 000, brách sl. 800 ai 900,
čočka sl. 0.-—aš 0-00, jáhly sl. 8.20 až — 16.50, krup sa
8— až 1%—, bramborů zl. 200 až 220. .

a Arado KL a vjehod.eh

Dovoluji si P. T. ctěnému obecenstvu

oznámiti, že příchod k hotelu v „Adalberti
num“ jiš hotov jest a taktéž i vše zařízení
uvnitř a proto žádám P. T. velect. obecen
stvo o hojnou návštěvu. Chci každému

výbornou kuchyní
a velmi dobrým pivem
hradeckým i plzeňským posloužiti.

Zvláště činím velect. obecenstvo posoraa
ne veliký výběr

tu i cizozemských vín
ve velkém i malém. Proti hotovéma placení
29/, slevy nebo 4měsíční úvěr.

Veledůstojnéduchovenstvo upozorňuji
napravá p rodní mošní vína.

EXostinsképokoje
čistě a vkusně zařízené jsou vědy k zadání.

Vlct. přízní P. T. obecenstva se doporučuje
a o hojnon návštěva prosí

Max Krištůtek,
nájemce hotelu v >ADALBERTINUM«

w Hrudeil Králové.
(21)

L ročník vyšálr 35:000 výdacoh
„Časových Úrah“ rečník B. přináší

v prvém svém čísle výbornou řeč

„O školské otázece““
kterou promlavil J. M. vdp. biskup

Edvard Brynych
o katolickém sjezdu v Hradei Králové.

Děníbu

jp Novinka[=: Prakrioké

rychlopracistroje| se ždímadiem
3Da nejvýš výhodné vzhledem k úspoře Časa, mý

dla a kdocíleníčistéhoprádla, anišbytím prá-|
dlo trpělo, ahotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodšíské +

j novější soustavy důkladně lomí m 07 Slevné obdržet.

Upozorňuji na sdokonalé nejnovější kesací Č
je exoentrické a mláticí stroje s kuličkovými£

ložisky. Prací stroje mé též na skladě p. Karel
s Dušek, ns sv. Janském nám. v Hradci Králové £
» a. P Kolik, hotelier vBělobradě.

dddhánbd dmbdí Máměě.ba) A

Oznámení!
K blížící se památce věných dušiček

dovoluji si ve anániost uvésti, že mám
na skladě velký výběr

Pěpirů ovšec hedvábnéhoaplrá všech odstínů téžy a dráty k dělání růží.
S am ron pů
Doporučuji tekéké mým nákladem vy

danou kalžečku: 210,
Vaččná památka na

zemřelérodiče a dobrodince.
Vykonáte-li pobožnost tu, potěšíte

duše svých milých více, než dáte-li jim
na hrob sto věoců.mp-Cena 2 kr.

Ve větším počta levněji.

K laskavým zakázkám se odporoučí

oa knibařvMronově.
OP- Vývoz do všech zemí! “ |

Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá mdalice
Na zemské hosp. prům. výstavě bulbarské v Plovdivu 1802

nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s kurunou. Na
Náradopisné výstavě Českoalovanské v Praze 1895. 1. cena.

Čestný diplom N. V.

Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna
(ovárnana piana,planinaharmoniaa varhany

AL EOD LHOTA
V Hradei Králová

Filialní aklady: ve Vídní, ITI.
Salesianergasse Ji. v Braě,
Orelská ulice č. 7.,vPraze:

Král. VinohradY Karlova8.
odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčené

- 8 angiickov tepetiéní 1 oby
čejnou «deňskou mechanikou
rosho av16nésdokonalmého

proredení
a harmonia

evropskéa americkésoustavy
všech rozměrů v cenách, při
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené | vydatné

neobyčejně levných.

PkÉ ze splkíky za výhodných podana

Obréskové ceuníky na požádání zderma a franko.
Zátoka pětiletá.

OW> Vývoz do všech semi!

svaěnosti

Ů
mU

Zelezne
mříže, okos, okenice, dvéře, vrata, ploty

Mg-Železné "UB

Oplnézažísesí do pokojů,onloat 6lošaie.

Výrobaasklad nábytku

KŤ SKUHERSKÝ,wHredol Králové
© re náměstíúísloU7.

Skladytabulovéhoa datéhoakla,porcelá
nových zrcadel, obrazů a potrol lamy.

ora m anákresynapoládáníko.

Tržnice nábytku
společenstva trahlářů v Praze

doporučaje ct. P. T. obecenstvu, vid. dachovenstvu

své hojně zásobené závody
všehodruhu

ABpmoderníhonábytku
při nejlepším alevném posloužení.Conunikyfrankoeazdarma.

Úplaévýbavy pro nevěsty rádyvhojsém výběra
Sklady:Fraha, Praha,

Příkopy „Nový Basar Ferdinandova třída
a Ovocný trh 9867-11“ č. 25 nové.

Nejvyšší čestnou cemou stříbrnou medailií c. k. mimi
sterstva obohodupoctěna. 16

veví
iměřené

Svdtoznámé Jomnické sucha
ceto různých jakostech za

ceny.

"USpRUpUZA"Jy91JUJISEZnoJd

VYNIPU>aGApoÁz1ozA"WPPBJOtuju +48)U32I803I|3AN08D94DHSOUJUJ3/80YPravýmedovýpumprnyblarůznáčajo

vépečivo,dortyspodobné,

"jandlové preciíky, Karlov. oplatk
zákusky, tubičky oplatkové, čokolá

Jy

p dové,máslové,pršingry,atd. »
V263030G060|:3606GG03GEYV

WALDEK č WAGNER
v Praze

o. a k. dvorní dodavatalé.
Úředně oprárnězý sávod

k zařizování vodovodů
pro obce, velkostatky, továrny, lázně

atd. Nejpraktičtější"aagtické a fran
cousské klosety. Sprchy, hydranty
pouliční, požární a zahradní. Vodo

: 116)

velkediina zámečnická v Pardubicich. měny. Hadice.Stříkačky.Fontány. la věcho druhu. Mon
Rospočty a cenníky zdarma a fraako i sáruce vlastními montéry provedena po

přoti zamrznutí.

ZEDCODCOIDÉCO I CAIKODCS podrobnérospočtyzdarma a franko

ST BYAKAA4, 08,024 4 „M

místnostech.

v Praze, Na příkopě,

—

,zTT

stele. Mycí stolky. Matrace. Stojany na šat

DuMY
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J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučajeseP.T.kočistvea patroA
nátním úřadům

ka pozlacování oltářů, náhrobků
aveškerýchpotřebkostelních.
Mimoto přijtmá a vkusnéprovede

malby chrámů.
Vsorkypžedložísenapožádání.

Veškerézakáskyvyřizují se vkusně tr- |

vale alovnů (13)

vyrabitel hospodářskýchstrojů
w Přepychách u Opočna,

vyrábí jako specialitu

čisticí mlýnky na obilí
svého vlastního, patentemchráněného vynf'eru, v době
nynější ce nejlepší známé

©ŘEZAČKY ($
v meší uvnitř broušenými, za nejlepší uznané,

WE“šrotovníhky “fjiž
o © ými kameny, svého vlastního patentovaného vyná
jezu, ješ velmi od jiných kamenných šrotovníků se Iíší,
vynikajícelehčímchocem a větším výkonem; universální

se ždímadly, pro každou domácnost

158

Navšťivenky

60 hr. výše
nabízí

B, knibtiskárna

hd

“ „v „ „Z .
zv + “ 4: ,

ave
(146)

pro

„2stát.

postačí!Brošuryzdarma|

houba(dřevomorka)avlhkostzdívíce

Vídni,IV.,Hauptstrasse28.Zástupcisehledají.

ŠÍvkaždémohledunešvšechnyostatní

středkyochranné.10.000důkazů.10med.,8dipl

a
n“ n
e o28

SN

E
= "4,24< a aMN «

pb< |
M<

Czoxfeov,PaapomiozKošroz,LIN EC *, Zázšza Borvatit | > |

E sOerneřkávě: M2 BA

, ru Žeitom mrnkové -1180 ['ranck'ovykávy A za |biež m: k ZŠ
— B é. * - i

ruC) ikéem Ernkové: 1iéoe Franok'ovy - E
0.000€.6 BE MODE, 8

M annaCaépnl Keramih

Š v největším výběru:Žekety od 4zl. výše, až DS
ej do Dejjemné a mejelegantnáj provedení.

0 Pláštěnky látkové, plyšovéa košešinové. Plát- S
. čtě kolové, vatorašé, a s kožešinou. Dětské S74

pláštíky různých otříhů ve všech velikostech.

hu Rovašž odporušuji ícím výběrem jaNE"opatřený sklad dětských , barchentových
tblus, červených a barevných sukní a zástárek,

úhavlu 2-v0DV šněrovaček, vlněn do :
i škerých drubá dazakého oodaího zboží sa cenu +

Mnejlevnějších. .

A F. Hora,
první konfeční modní závod v Hradci ©

Králové, Klicperova ul.

M

sochy, obrazy

A,eškor kozalní nábytek

uměl. závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

víSychrově.
=== (Založeno1858.)

Prorodeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučení.

Množství vlastních nákresů a fotografií
gap> k volnémunablédnutífranco.ijC9 UDO8 ITUP

Žádné

segouvání:
asřívaí«studnívkel

Oblným sprévám obcí, pivovarů, cukro- ©
varů, vůbec všech průmyslových podniků,
jskož i pp. otavitelům s ooehbromnikém
pl. saHisovánínových studní, dále ctěným
správám dolů při stavbě šachet nabísí se
nížepsaný stavitel c. k. priv. bespečných
adravotních cementových studní a šachet
ku provádění těchže +9 sárekou, Studně
tyto předčí všecky aš posud užívané ne
jen tím, že stavba jejich jest úplně bespočnáa lehcekprovedenímožnái vté
poisypčejší půdě, ale hlavně tím, še kašdé
zpedištění vody, vsniklé prosakováním
rozličných výkalů zdmí, úplné jest vyloa
čeno, oož jest velikou výhodou svláště
team, kde se studně s nedostatku místa
těsné při stokéch nebo záchodech zaklá
dati musí. Stavba stuďní těchto jest po
měrně s menším nákladem s90jene než a
stuční obyčejných, nač uvláštéě upozor
Řuji. Laskavé nabídky zaslány buďteš pod

VěkoslaNarrátl
úřadně doý stavitel o. k. priv. begAm

Letheny, pošta Velké Čakovice
187 Praha.

Zéruka:Čletézdravávoda! SME-PřímonezničitelnéI "U

OW-Každásprávaodpadá!-©

UU..A..

AÍCRRÁŘŘÁÁŘÁÁÍÍÁKŘÁŘÁÁÍÁÍŘÁŘŮÁAÁŘÁŘ

WVolfovy
patontované obchodní přiruční a zápisní kniky
mejí přede všemi jinými tu přednost, še v nich jednotlivé
lišty kdykoli v jakýkoli žádoucí pořádek (podle abecedy
jmen, míst, pedle jakosti obsahu atd.) uvésti a pořádek ten
dle potřeby doplňovati neb ménití lze, ami by vazba knih
na své si a bě Za tím účelem svléká se
hřbet zcela lehounce a když lísty opět v žádoucím pořádku
v deskách srovnány jsou, stisknou se v rohu, ve kterém
sc hřbet navlékati počne, načež sc hřbet zcela lehce navleče.
Odstraňu,í-li se z kniby zcela nepotřebné nebo zkažené
listy, jest nutno odetranéné listy stejným počtem zásobních
listů nabraditi. Zásobní listy přidávají se ke každé knize.
Zvláště doporučují se: Zápisník pro domácnost i závod. —
Zápisník útržkový. — | Učetní kniha. — Kniha objednávek
vlastních. — Kaiha splátek pro věřitele i dlužníka. — Vy

latní kniha mzdy. — Seznam zboží- — Adressář osobních
1 obchodních přátela dodevatelů neb odběratelů. — Kniha
insertní pro závody sousts ně inserující. — Předplatní kniha
časopisů pro čítárny, hostince, kavárny, knihovny, spolky,
knihkupce a závody mnoho časopisů předplácející; stečí na
10 let. — Rodinný památník,do něhož zapisují se nejdů
ležitější události ze Fivota všech předkův a příbuzných i
přátel; peocenitelná památka rodinná. — Spolkový památník
aneb seznam členů pro jednalele. — | Pokladnický výkaz
členů; stačí na zo Jet. — Kupoaková kniha příspěvková.—
Knihovní seznam. — Žápis vypůjčovatelův a vypůjčených
knih. — Sběrna objednávek. — Kniha dodací. — Učtárna
atd. Každá kniha o $00 listů se *00 listů zásobních stojí
1 zl. 30 kr., poštou 1 zl. 50 kr. Učtárna s firmou živnoste
níxa ji koupivšího na každém účetním blanketě stojí 1 zl.
50 kr., poštou 1 zl. 80 kr. Sběrná objednávek neb Kniha
dodací s firmou na obou polovicích každého listu stojí 1zl.
70 kr. poštoe 2 zl. Kuponková kniha příspěvkové s firmou
spolku oa každém měsíčním kuponku stojí 2 zl., poštou 2

1. 30 kr. Knihy zasýlejí ae jen p> obdržení peněz, jež(206)

| Karel Wolf,
c. k. výhr.priv. dodavatel knih V Praze č. 179 — II

Vino
červené a Dilé jakož i šumivé

nabízí

| Sprdoa vinařstoí
| knížete 169

| Jiřího z LobkoviezLze Sklopů zámeckých

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

nabisí
ve své vlastní dílně na uměé truhlářské i čalou

nické sbaží vyrobená

úplné zařízení do pokojů
se dřeva ofeoboréhu, dubového, černého e vyblá

danébo

BWpéřevkya Žitěnky,U8
opony a sí "7 do oken, hladké i zd-hované dle

franc. způsobu. 161

Práce vosííče důkladsá v cenách mírných.
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kvapující výsledek co do

/ ws

chuti a úspory.
Na skladě mají

káva:
P

212

Václavské náměstí, 83,
doporučoje

Dusd: i
2 velmi pěkněprovedené a látek drojitřoh, 6 okraeoučervenou,zele= : E stý pri je
(M pou, bordeaux modrou neb šedou, kus po zi. 7-—,8:60, 10—, ož ývý „mno
TD derních druhůnr ob'eby,
R M župany "U evrcbníky,simr.y Aa
F v jakosti volri dobré, kus po tl. 11-—, 12-., 14-— meně'kovy jem savo
o žunan čenéjs: ti a v mír

CÁi z dublu nejlepšího, úplně vlně 640, kus po sl. 16-—, 18—, 20—, |
ky župany anglické žádóník oablédnati
ná s látek velicejemných po sl. 18-—,20- —, 8£—, 24 —, 28—, o
ků župan PrvniŠe-kýze A.

dh ve uroti velbloudí svláště lehké. teplé a příjemné dle velikoc'i si. "89
Rs 38—3 20—, 12—, 34- 28. ED DOSKOČILÁ
., Wp- Vždy 200 županů na výběr. SN I iný v Chocni.aj ora i K U 0 phPERA O OK HOKa

Novinka ra meaě'k ov)
v mode. ví b. . „Š d “

pové.

Metrzl. 3.40.
Na menčikov neb oblek

etačí 8 metry.

ných cenách 6e na po

KOGODO/KK KXKKKKOK
Kupoiteod svých.podpornjtesami ©!

Eravé přírodní
POF- VÍNO "UM

PEP-!litr za 28, 30, 40, 30, 60 a C0kr "ON
doporučuje 185obchod vínem firmy:

Alois Sláma
v Praze,

Kr. Věmohrady,nároší Palackého tř. a Skrétovy w'.
V sudech levněji! Cenníky zdarma.

Vinný ocet I litr 16 kr. "a
KXAKKXNŇK AKKKXKA

Do Hradce Král. a okolí

Dovoluiisi P. T.velect.obecensta uctivé |
02ámiti, že přelož'| jsen t-chto dnů dosavadnívýčep piva
z mého filialního závodu v b ve'ó T.: -13 ""C
de svéhouzení 's6ohe velkozávo:.110 vlas.. no

na Vell:ém nám“-ti ©.: 138
v Hradci Králové,

jehož řízerí avěsil jsem osvědčenémn a svědo
mitéma odboro-+a p. Václava Tjehí uz do ud
hc tr-5í. a s!. Ž vn. čier. jednoiy, kterýž od

- bo.aoa *- Jessí a zku.snosti, a p k výbornou
lednicí a v C7 valnouzávobou piva bruiobradec
kéhopodporován, borlivě se pr.činí, aby velect.
obecepsiro A p.'suivce avé co nejlepe obslouž'l
a uspokoiil.

Keždé deo-í dovy bude moci pos'ou ii
mýBi nejče:stvejč'ni a nejchatněj :mi výrobky
ozenájsk,. * a cdporon-:m p'0 zovod bo.né

p:.zoi ctenébo obecsn 7a.
V úc.ě dokora'éJan Flutla,

mejit ! továrny A velke... uzenářského.

LJOOO00000G0O090000

8 Pravý neckažený-=čelí roeď
čistí krev naši, podporuie pravidelné tráverí
a sní nače tělo. Zv.áště se hodí dětem cho
dokrevným, bl dým, lidem slabého žaladka

a zot“.ajícím ce. Zevrůbsé nouč p:*'0 o
(174) je ku každé lábvi medu. čZaračeně čisíj mod Ize koun '—u Antonína Sej nohy,
enkráře na velké podsímiv Hradci Krá!.

DOO0O00
mg- Prodá se

pěkné zánovní křížové (krátké)plamo.
Adresu sdějí administrace tohoto lista)

f"i K—K—KM
VKočáry

| ou soustavy,práce so'idní.
ceny levné doporočuje,

Čeněk Euben |
bi tové ||

| nU ——x—
Vyznamenán ra výstavách: V Jaroměli stěí
brnon, vwDobuice zlatou, v Praze siátoí
bronzovoa medalií, v Hradci Králové nejvyšší

vyznameJ ní čestn diplom s právem ráenízlaté medailie a korunou.

0 Ó VG
LP

00
FILIÁLKA

Živnostenské banky pro Útchy A Moravu

Královská tř. č. 18.V PARDUBICICH ve vlastním domě

Akelorýkapitál 8miiler4 7rlasjeh. Reservnía pojistn
fondy přes 1,000.000 zlatých.

Adresaprotelegramy.Živnostenské Fardubioe.
Účet v clearingu poštovníspořitelnyč. 830.389.Telefonč. 6

155Směnárna
k | prodej všech druhů“lasé, cenných papírů, akcií,
priorit, zástavních listů, děvis | |velut. W a 09
kont tažených zástavních listů, obligací a veškerých ku
ponů. Poukázky na věccůna bankovní místa tus i cizo=
zemské. — Zvlášté čilé spojení e Amerikou. Zakázky
pro bursu za podmínek nejvýhodnějších. Zálohy (půjčky) na
cenné pspí-y a zboří za m“ ný úrok. Eskont směnek a jich
umísťování (Jomic'ty). Us ovávání cenných papírů. — Ob
starávání v'vkulocía devinkulací.Přijímání vkladů
na spořitelní knížky na pokladniční poukázky v běžném
účtě a na účet girový proti vydávání cheků. Konvertování a.
obstarávání půjček hypotekérních a komunálních. Komisio
nářetví pro cukrovary, prodej cukru a petroleje ve velkém
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Mlha.
Podzimzdea 8nímmlha.Alekéžbybyla

jes v přírodě, a nebo aspoň jen ta posvícenská

handy v některém mozku.Ta přejde, to sevy .
Horší jest mlha v duchovním a mrav

ném smyslu. Veliká část duchů lidských —
u nás u vzdělanstva téméř šmahem — jest zastřena
mlhou a to v mnohém ohledu.

Mihou duchů bývala vždy nevědomost a
blud. V ohledu náboženském jest v našem věku
miíhy v duších tak mnoho, jak jí od savedení
křesťanství nebylo nikdy. O náboženství vůbec ani
Bemysleti, to jak se zdá, jest „zásadou“ tak mno
hých. O náboženství ničeho nečísti, každý takový
hovor nebo přednášku předem zamítoouti, to dnes
jest něčím, co ee k pokroku devatenáctého století
vůbec počítá. Jame zahanbení i od pohanů, jichž
nejšlechetnéjší duchové po celý život se namahali,
aby posaali původce všech věcí, Boha, svou duši,
její nesmrtelnost a její věčný cíl. Nač nyní se na
mabati s takovými věcmi. Tonecháváme dětem a
starým babičkám. Co nám do duše, my máme

epol „ továrny, vlast . . . a kanály v městech.námdo životaposmrti těla,mymámezávody,
Školy, kanceláře . . . a kanony. Conám do toho,
bademeli na věky neštastnými nebo blaženými,
my máme denně noviny, dělání politiky, přesní
dávku... a plseňské.Conámdootázky,cojest
vlastně smart, my mámo úmrtní návěští že umíráme
„Odevzdání do vůle Boží“, ač ani to pravda není;
my máme koné s chocholy a vezou nás do hrobu
v celé č; máme na vůz věnců, poněvadž nyní

nikdo zásluh neumírá; máme noviny, kterémásposmrtivolobíanapíšounámto nakuska
mene s neviditelným křížem,kleréma se říká"pomník o£em,

To jest ta miha duchů, kterése říká Ibo
stejnost, latinsky indifferentismas, vlastně
má však slouti otupělostí duše.

Jiným druhem mlhy duchovní vedle této ota
pělostí, jest lehkověrnost K pravdě býti
tupým, ale věřiti všecky možné náboženské ne
smysly, jen kdyš jsou v protikatolických knihách
a novinách, to je nyní vzdělaností. Když n. p. bylo
v vovinách, že katolíci budou míti čtvrtou božskou
osobu, papouákovali to po belvetech „páni i dámy“.
Když je n. p. v novinách, že církev katolická učí,
že každý jinověrec přijde do pekla, věří toma
katolické čtenářatvo na slovo.Což divu, že se takto
šíří mlha bludá víc a více. Všecky možné, často
až směšné výmysly nějakého profesora de věří
tisíci a tisíci žáků, což divu, že jsme tedy v sto
letí, v kterém jest tolik bludů v blavách, jako jich
nikdy nebylo. A jaké jsou těchto zjevů následky?

Jeli mnoho temných a pochmurných dnů za
sebou, říkáme: „Toje smutno.“ Čítáme, že mlhy
v Londýně až i k sebevraždám ženou. — A mlhy
v daších působí podobně. Duši beznáboženské jest
opravdu „smutno“. Vidíme to nyní v životě spole
čenském patrně. Kde jest ta bývalá bodrá staro
česká 1ysl? Kde jsou ty utěšené nevinné zábavy?
Všude nářek. že všecko kolem je nudné, škrobené,
že schárí upřímnost a že každý je nyní nejraději
„Sám pro sebe?“ A odkud ten při svýšených po
žitcích a té nádheře v bytech, rozrušený život
v rodinách? Odkud to „nucené šití vedle sebe“ a
touha po rozvodech; odkud to v hospodách hle
dané „štěstí“?

Duše jsou smutné!
Dnoré mlh podzimních jsou pak též dny

nemocí,dnové souchotin. — A ku podivu.Duše
otapěné, mlhou bludů zastřené, slábnou dnes víc
a více. Boj o ctnost neznají duše míhy plné, otročí
smilstvu, sobectví a prospěchu. Při všem tom zav
nějším nátěru vzdělanosti a uhlazenosti, při všem
tom moderním upravování měst a domů, šíří se
daševní souchotiny měrou úžasnou. Charaktér —

poraha B ej — budepatře je um Hadívěcí, e silu vní,
abyodolalalákadiusmyslnostis sobectví.Duše
však slábnou astůňou souchotěmi. Mlhabludů
Je vypěstovala,náboženství,ješ tu zdravou alu
duším dává, zmizelo « nich.

Proto i naše vlastenectví začíná býti „smut
ným“. Pravý obětovný vlastenec, bez sobeckých
úmyslů, bude čímdále tím řídšímúkazem. Mravní

sfla, které k vlastenectví pravému zapotřebí jest,
zmizelaz duší.A proto vlast je smutná —
a ta domněle ailná politika protináboženských
vůdců lidu, dostala souchotě.

A jestliže se z ciziny nedávno ozval hlas,
který nic dobrého nevěstí Rakousku a přirovnavá
je k vysílenému Turecku, nemůžeme nic jiného
Hci: Snad přehání člověk ten, ale „Rakousko je
emutné“.

Nepřijdeli tedy brsy jasné slunko náboženské
pravdy, nezapudíli se brzy z duchů vlastenců a
politiků, a nejvíce 7 duchů mládeže mlhy otupě

pv náboženské, pak není naděje, že bude lépeU nás.

To křičení, že jsme silný a zdravý národ,
bude jen klamnou nadějí souchotináře, který ne
věří, že je nemocen. Ale jen dost malý nový náraz
na jeho plíce a umíráček zaznívá smutně městem
neb dědinou.

Smutná jest až k smrti smutná duše pravého
vlastence, neboť to vyzvánění umíráčkem brozí
nám již opravdu. — Ba mlhy podzimku našeho

národního ženou až k radikalismo, té sebevraždě

Politický přehled.
Na říšské radě je to stále zajímavější.

V úterý bavili se páni poslaaci dvanácterým hla
sovaním, bavili se, vypadali si a div se nepoprali.
Dopolední schůze musila býti uzavřena, proto že
ze 425 poslanců bylo jich při hlasování dle jmen
pouze 96 přítomno (k platnému jednoduchému
hlasování jest třeba přítomnosti nejméně 100 po
slanců), ostatní se bavili a kouřili na chodbách a

doma za pecí; mezi nimí tof se rozumí náš ne
kousavý tygr, pan dr. Dr. Edvard Grégr. — Ve
večerní schůzi, která zahájena byla o 5 hodině
odpolení, vynadal poslanec Wolf presidentovi Ka
threinoví za souhlasu levice. Ještě hůře se pak
vedlo vícepresidentům Kramářovi a Abrabamo
viči. Poslední byl vytlačen z předsednického stolku
a byl by málem býval zbit. Němečtí kulturtrégři
bázeli naň sněmovní spisy a protokoly, ba i rám
ce. Energicky zakročil dr. Engel a Dyk achudák
poslanec ©Vysloužil byl prudce uhozen do ruky,
když zadržel německou pést, namířenou proti je
ho rolnickému soudruhovi Krumbholcovi. Dr.
Herolda, když chtěl mluvit proti obžalobě Němců
na ministra Badeniho, něrnečtí poslanci ukřičeli.
Při takové sšuplíkové politice« se Čas maří Návrh
Němců zamítnut 171 bl. proti 141.

Dvě řeči. Pan dr. Herold pravil v so
botu 16, t. m. v klubu národní strany svobodo
myslné mezi jiným: Většina se neutvořila ku

gn nýbrž naopak proti vůli hraběte Badeniho.první schůzi parlamentá.ní komise vtomto ob
dobí vláda prohlásila, že chce vyhověti přání
většiny. Co se nás tyče, nevstoupili jsme do ny
nější většiny bez záruk. Solidarita pravice byla
tak pevná, že oprávňovala k nejkrásnějším nadě.
jím. Konservativní velkostatkářstvo i Poláci počí
nají si ohledně České otázky, to musím přímo do
znati, zcela správně a loyalně a jen v příčině
katolické strany lidu dořlo v poslední době k ne
shodě. Ona octla se od zmohutnění proudu ně
mecko-nacionálního v nepříznivé situaci a není
skorem divu, že proud ten nezůstal ani na kon
servativní Němce bez účinku. Tito byli téměř nu
ceni vystoupiti proti jazykovým nařízením, jejich
návrh však, když by se jednalo jen o provedení
jazykové rovnoprávnosti, by se nám nepříčil. My
bychom nekladli totiž zásedné odpor návrhu na
upravení národnostní rovnoprávnosti zákonem,
poněvadž by cestou sákonnou nejlépe byl učiněn
konec neblahým bojim národním, leč v ohledu
tormálním musilo mezi námi a katolickou stranou
dojíti k rozporu. Upozornili jsme její zástupce,
že nejsou politicky ani takticky správná slova v
návrhu její »za účelem zrušení nařízení jazyko
vých=, poněvadž jsou ústupkem ve prospěch ně
meckých obstrukčních stran i musily by míti v zá
pětí zrušení všech jazykových nařízení od doby
Marie Terezie a nejen nařízení hr. Badeniho. Pá
nové z katolické strany lidu však na slovech těch
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setrválí a jednání to uvítely obstrukční strany s
velkým uspokojením. Tím pozkozena byla jedno
Jitost většiny. Leč názor, jakoby tím již pravice
i většina byly rozbity, byl naprosto předčasným,
a i kdyby tomu tak bylo, nenadešla by rozbitím
většiny pro nás pražádná katastrofa. Pří tom kon
statuji, že parlamentální pravice neznačí úplné
splynutí její stran, neboť každá z nich zvláštní
stanovisko své i svobodu jednání si vyhradila. Pra
vice zůstala neporušena a většina stává se stále
silnější odporem obstrukčních«. — Pan dr. He
rold posuzuje tedy politickou situaci právě tak,
jak v předminulém čísle posouzena byla v »Ob
nové«. Značně jinak soudí o politické situaci jiný
poslanec.Pan dr. Edvard Grégr mluvil v ne
děli 17. tm. ve Mšeně v Čechách o politické si
tuaci. Pravil, že poslanci čeští předložili hrab.
Badenovi řadu požadavků (32), ale že požadavky
státoprávní mezi nimi nejsou, poněvadž jich nelze
u hrab. Badena, jako centralisačního ministra, pro
saditi. Z požadavků českých vyhověno dosud je
dinému (sestátnění českého gymania v Opavě),
na splnění ostatních bude se dle všeho dlouho
čekat. Východiště z nynějších zmatků řečník vidí
jen v odstranění nynější ústavy a návrat k sou
stavě federativní. Delegace Česká zachovala si dos
sud volnou ruku a shledá-li potřebu, přijde k ú
točné, rozhodné oposici. Aby oposice tato byla
účinná, je třeba svornosti a jednoty včeské m ná
rodě. Jak udělati oposici účinnou, jak uskuteč
piti federalismus v Rakousku, tím si pan dr.
Edvard Grégr hlavu neláme. Tím ať si lá
mou do úmoru hlavu poslanci jiní, pan dr.
Edvard Grégr bude zatím chytat v Čerčanech
besterostněryby. Pan dr. Edvard Grégr
jaktěživ dosud žádně plodné práce nevykonal, on
jen kritisoval a plul jako losos proti proudu.
Ovšem jen čtyřikrát za rok, když mluvil na říš
ské radě, na zemském snému a pak vobligátních
dvou schůzích voličských.

Pandr.Edvard Grégr představilsevevo
ličské schůzi na Žofíně r. 1888 jakotygr, který
nekouše. Dobřemu odpověděl v únoru r. 1894
dr. Rieger: »+Jáostatně mám velmi rád kollegu
Grégra, protože je takto dobrý člověk a řečník tak
příjemný; opravdu ho mám rád, ale dělali byste
mu křivdu, kdybyste myslili, že je takovým Ra.
vašolem nebo Vaillantem a nemyslete, že pouští
takové pumy jako oni. Ale on má zálibu pouště
ti takové rachejtle. Ale já mám za to, že 1 ra
chejtle jsou nebezpečny; někdy se může popálit
ten, co je pouští a někdy zaslepí se jimi lec
který mladý člověk.« R. 1878 prohlásil dr. Ed.
Gréger, že české stántní právo nestojí ani za laj
fku tabáku, r. 1879 hnal staročeské poslance bez
podmínek na říšskou radu, r. 1886 pravil,že by
bylo neštěstím pro národ, kdyby Mladočeši dosta
li v národě většinu, ale již r. 1889 tepal ostřep.
dr. Julius Grégr i pan Edvard Staročechy, jak
prý se tito mohli ve své krátkozrakosti domnívat,
že dobudou českého státního práva proti vůli mi
nistra Beusta? Dobude teď Grégr státního práva
proti vůli hraběte Badena, Maďarů a Némců, když
nemáme na říšké radě dvoutřetinové většiny, která
kopstitučně jest jedině oprávněna se schválením
mocnáře měnit platnou ústavu? Dokud té nemá
me, vynese nám aspoň něco politika etapová neb
drobečková. Pan Dr. Edvard Grégr blásá opět
ostrou oposici; patrně si myslí, že národ již za
Pomněl, jak r. 1893 zbaběle prchal z banketu na
Žofíně, jakmile se v sále objevilo několik policaj
tů, takže pokrokář dr. Rašín v okamžité rozhorle
nosti poctil Grégra a jiné statečné radikální ge
nerály málo lichotivým a rekovsky znějícím titu
lem »baby«. Kde byla rekovnost pana dr. Edvarda
Grégra za výminečného stavu? Kam se poděly ty
husitské palcáty a cepy, síra a oheň? © Proč dle
receptu pana Ed. Grégra neletěli vůdci v před
jsko koule vystřelená, ale proč se hezky tiše scho“
vali, když nezkušený Rašín a Sokol se dali za
vřít? Proč radikál Ed, Grégr tak nerytířským způ
sobem utekl před soubojem s hr. Hompešemč
Proč nepřestal kouřil sám, když jinýmradil, aby
z oposice proti vládě nekouřili? Proč nechtěl jinak
nezlomný oposičník p. Edvard Grégr a bál se za
výminečného stavu ve své tiskárně vytisknout ma
nifest oposičních poslanců mladočeských, proč se
to bály učinit +N. L.«, které tehdy těžce stonaly



na podvásacé křídlo,prač mugil manifest mlado
české stray tišlěn býti aš v Lipsku? Což myslí
p. dr. Edvard Grégr opravdu,že někdov Če.

cbáchjeho ) niřed , ještěk poto pančr. d Grégr opegsdu myslí, pak sta
rého. va jen Ktolense At dd jiš dároduse

svou pělitíkop pokoj, af neruší pracné úsilí svých
kollegů, ale at v BézníBoží trávísvou desítisí
covoň úinekuru a chytů v Čet | své zamilo

| čípadrebač poklávaná ryby | Zabývati0 jeho
páme opravdu ša ztrátu časul

| Neboku o tedy opravdová mini
sterské krise. Exkrál Milan nemohl předsedovi
ministerstva Simičoví zapomnět, že radil synu jeho
králi Alexandrovi, aby navštívil černohorského
knížete a ucházel se o jeho dceru Xenii. Má se
za to, že nové ministerstvo utvoří liberál neb na
predňak anebo že nastoupí spojené ministerstvo
liberálně napredňacké.

Ve Frameli se připravují k novým volbám.
Ohledně zahraničnýchsáložitostí není nei velkými
parlamentárními stranami velkých růzností. Alliancí

s Ruskemn jsou všichni nadšeni, poněvadš zabezpečuje
Francii „ Ohledně vnitřní politiky jsou Pony:V Chalonsu nad Marmou vytýkal v neděli radikální

Janec js vládě nečinnost. Nemá prý žádné
republikánské většiny a potírá staré republikány.
Opravy se bojí zavádět ze strachu před republikánskoa

demokracií a podporuje prý, raděj reakci k vůli ně
kolika privilegovaným. a prý nemá jiného cíle,než sobyse u a mohlaříditive svémemyslu
příští volby. Bourgecis pravil, še mechce ani reakci

(zpátečnictví ení povobaci,alepokroka ovolncí: t j.vývoj pravidelným a ým em, kdešto prý
vláda pracuje pro reakci a překáží pokroku. BoDu
štění komory prý se Bourgeocis nebojí. Ministerstvo
prý připravuje oficialní kandidátní listinu; která pro
spěje pouze pravici republikánské a rajilovaným t. j.
seřaděným bývalým monarchistům, kteří teď uznávají
republiku. Republikáni, t. j. radikálové dovedou prý
věsk svítěsit. Ku kopci řeči své mluvil Bourgeois

roti vměšování ee Říma do vnitřních záležitostí
Cie. Vůdce radikálů bojí se patrně vlivu sv. Sto

lice ve Francii, kde obrovská většina katolíků přichásí
pozvolna k své síly, a nechce se bez odpora
ovládati hrstkou protestantů a židů. Nápadno jest,
še president Faure jiš se nebojí přivětších slavnostech
vkročiti do kostela. Terror potomků starých Huge
nottů patrně jiš mezí všemohoucím.

BESÍDKA.
Na Rožmberku.

V pondělí se začai loviti největší rybník
v Čechách, Rožmberk. Dnešního dne bude úplně
vyloven. Tři dní trvá lovení, pak-lí není počasí
zvláště nepříznivé, Zavodněná plocha Rožmberka
čitá nyní 1253 jiter (dříve 1500). Roku 1590 byl
Rožmberk poprve 2200 kopami kaprů nasazen a
r. 1595 poprvé vyloven. Letos lovil se Rožmberk
po 101. Pro Třeboň a český jih jest to jaksi malý
svátek. Na vysoké hrázi dolů asi 30, nahoře asi
15 metrů široké a třistalelými obrovskými duby
posázené hemží se na sta lidí, přečetné potahy
panské i selské s lejty, přemnozí diváci z Třeboně,
Prahy, Vídně, Budějovic a ze všech okolních měst.
Mezi knížecími úředníky objevil se před započetím
lovu též dědičný princ Jan ze Schwarzenbergů a
též hosté z cizozemska, které toto neobyčejné di
vadlo velice zajímá.

Za silné mlhy projíždí baštýři na lodicích
lovisko, kamž staženy jsou ryby. Aby v zakalené

lovisko protékat potůčkem čisté vody. Caodáti,
mareny, jimž v bahnitém lovisku je nevolno, rádi
sítě podplují a snaží se dostati se proti tekoucí vodě
do hořejší části rybníka. Třeba je proto sháněti
zpět do loviske. Po šesté hodině jest armáda pě
šáků, bajných a baštýřů rybních pohotově. Vrchní
pan porybní František Horák, stařec téměř
8oti letý, málem dva metry vysoký, který obrov=
skou svou postavou budil již pozornost Ferdinanda
V. při jeho korunovaci za krále českého (r. 1836)
dává poslední rozkazv, pan porybní, asi padesáti
letý jeho Honziček, ještě hřmotnější než-li pan
tatínek, uvede rybní armádu »Švarcemberskou rybní
střídu« v pohyb, a brzy jest první zátah, který budí
úžas a obdiv všech vzdálených cizinců a hostů,
učiněn. 400—5o0u centů kaprů, candátů, maren,
štik, sumců, cejnů atd. jest chyceno, což obecen
stvo teprve při vyndávání ryb pozoruje.

Jelikož příštím rokem budou napuštěny bra
decké rybníky a budeme zde tedy míti Rožmberk
v malém, popíšeme lov stručně.

Pouštění Rožmberku, jímž protéká řeka Lu
žice, začne asi pět neděl před jeho vylovením.
V poslední noc před lovem musí se spouštění
vody díti opatrně; nesmí jí býti ani mnoho —
tu by byl lov těžký, — ani málo — neboť tu by
mohla ryba pojíti a v zabahněném lovisku leknouti.

Pan nadrybní se svým synem porybním na
vše dohlížejí, zvláště v neděli před lovem. Na
hrázi rybníka jest veškeré rybářské nářadí a nádobí
připraveno. Na blízké baště je zatím veselo. »Ry
bářská střída« tam slaví své posvícení. Dudy,
klarinet, fletny, bousle a po případě i harmonika
nesmí scházeti. Rolníci, hoši a holky z okolí ovšem
neschází a berou to od podlahy. Třeboňskýmok
je s.ejně výtečný jako smažený kapr paníbaštýřky
a nálada je tudíž veselá. Po půl noci odebéřou se



lovci do boudy na brázi, postavené ztyčí a palyší.
Uprostřed plápolš oheň, kouř odchasí nahoře
otevřeným otvorem. Po etranách na slámě leží
rybáci se svými náčelníky. Před 5. hodinou se
vstává. Voda jest správné spuštěna, vše k Jovu
připraveno.

Po 6. hodině dán rozkaz, abypěšáci sestou
píli do rybníka, baštýři na lodě, Na levé straně
loviště uprostřed komanduje na lodi p. porybní
Hanoš Horák, po obou jeho stranách nalezají se
na 4 lodicích nejstarší a nejzkušenější baštýři, na
obou křídlech stojí na lodicích jiní dva hajní.
Síť — nerod, 16 sahů dlouhá — spuštěna do vody,
jsouc na obou stranách uvázaná za »provázeke
(celkem asi přes 100 sábů dlouhý a jako raka
tlustý), kterého se uchopilo na pravé straně 11,
na levé 8 statných, svalovitých pěšáků. Svrchní
provaz nevodu odpočívá připevnén jsa ma špici
lodí, aby schvrchní část nevodu — opatřená dře
věnými koulemi — plavala ns vodě. Dolní provaz
nevodu přidržovali baštýři velkými tyčemia háky.
skoro až ke dnu loviště, tak aby se bahna nedo
týkal, ale aby také ryby pod ním uniknouti ne
mohly. Zátab nutno prováděti velice opatrně. Na
dany povel: »S Pánem Bohem! Tahejl Berl= pě
šáci, opírajíce se o »kliky«, vidlaté to hole,s vel
kým namábáním brodí se v blátě a často až po
pás brodí se ve vodě, vlekouce za sebou pracně
těžký provaz. Aby «nevode dle potřeby byl řízen,
musí činiti pěšáci pocbody brzy v pravo, brzy
v levo, brzy se musí zastavit a opět táhnout.
»Ujdil Žahej!lZojadři tamlarozléhásestří
davě povel porybního. Nevod tvoří při zátahu
jaksi obrovský sáček, jímž se ryby shrnují. Pěšáci
obuti v obrovských škorních a opásáni koženými
zástěrami, velkou oklikou kol loviště se brodí,
jdouce taktem, krok za krokem. Kdo v telecích
holeních a botech neumí v rožmberském blátě
chodit, ten ať tam raději neleze, neboť uvísoe
v bláté a zaboří se tem třeba až po pás.

Švarcemberátí pěšáci podnes zpívají o rybo
lovecb písničku, jsk by se tam byl před lety

městké budějovický fišmistr utopil.písní té líčí se slavný lov na Rožmberku,
pak se praví:

Vážený pan fidmistr (starý p. H.),
on je vůdce lovby,
kráčel napřed dolů
přes kamenny schody.
Jan (p. H. ml.) praví: baštýři,

i a hajní/
ičiňte se všichni,

ať nedojdem hany,
neboť sem přijede

mnoho vzácných hostí,
z dalcka se podívat
na náš lov s radostí.

Ještě se nestalo
lovení takové,
aby na ňom byli
čtyři fiimistrové.

rvní pan fišmistr
2 Třeboně unížecí,
který při tom lovení
řídil práce všecky.
Druhý pan»FiŠmistre?)

z Třeboné duchovní,
ten jim zas požehnával
šťastného lovení,
Když začali lovit,

vedlo se jim blaze,
mnoho vzácných pónů,
dívalo se s hráze.
Třetí pan fišmistr

z Jindřichova Hradce,
on chtěl také viděti
Rožmberské práce.
Čtvrtý pan fišmistr

ten tam taky přijel
z Českých Buičjovic,
aby ten lov viděl.
Jakožto pan fišmistr

krev mu to nedala,
jeho velká šikovnost
ta ho k tomu měla.

Hned žádal baštýře,
by mu půjčil šaty,
že on s pěšákama
sám potáhne taky.
Hned na jeho žádost

baštýř se tu slíká,
budějckýho fišmistra
do šatů oblíká.

Dokud stál nu lodi,
ještě to rád viděl,
a jak skočil do bláta,
hnedtembylpod.....

Já ubobý hšmistr,
mně to špatně chodí,
prosím vás pěšáci
pomozte na lodi.
Náš pan fšmistr křičí:

Petře, už jen jeďte,
budějckýho fišmistra
z bláta vytahejte/

Když přijeli k hrázi,
on do boudy chvátá,

potom Kantor baštýř,ty mu vypláká.
1y třeboňsky páni

obled na něj vzali
za ten jeho frajkunšt
cand ta mu duli.

On s ním přišel na baštu,
u kamen se sušil
a chlubil se, co on se
v Rožmberku naučil.

Ty budějicky páni
aby děkovali,
že jim pělácí z bláta
fšmejstra vytáhli.

Kdyby jim ho byli,
v tom blátě nechali,
kde by tak šikovného
filmistra dostali?

*) Nyní děkan v Chejnově.

Jeb váédn, de Rožmberka neredno nepovo

leným légti, nebat,máš-li škody, čes mnestarej! Jen beraké rybní dorade

Rotaberk, ktmý je na hedion dlouhý s čleeký

Dle předějet oNan naloventbylo34.000 kueůkaprů, jichž 18+-20kusůdo osmta
(t. j. pbes 3000 vídrůských opatů či 1og0 a, *
nichž každý na váze rybníhage prodá za 78 slatých.
Mime to se nechytalo přes ea centů štik, caB
dátu, maren, patrahových gamů, amerických
samců, Cejů a mnaho jiné havěti. Méně cenné
a menší ryby se nepočítejí. Kodvezení těchto
ryb jest potřeba 1260 povozů s lejty.

Chov kaprů na rožmberském u děje
se vesměs spůsobem racionalnímu© Kapr živí se
zde sice také psstvou Přirozenou, vodaími travi
nami a Červíky, avšsk nenasitný tento břichopásek
smisne si raději na potravinách moderních a papá
jako pravý labužník v hotelu 4 la cart: pravé ží
žaly po čínsku, červičkový ragout, květový salat,
dušené brambůrky, vařený hrášek, žatecký chmel,
moučné zákusky, sušenou lupinu, mícbaninu Gra
vačovu, koedličky z hamburské, sušené moučky,
masitý kampot Logařův, úučenou krev, rybičky A
la nature, avšsk nesmí býti veliké, protože by vy
pasený labužník je nemohl spolknout a zadusil by
se jimi. Když baštýři a pěšáci na lodicích rozvé
žejí keprům potravu, bned je tito misouni ucítí,
po stech obklíčí loďku a s prušáckým apetitem
polykají na Jopatkéch servirované jim pamisky. Co
spadne s lopaty na dao rybníka a kapr to ve vodě
nepolkne, také se neztratí. Miliardy rybničních
červů a brouků umělou potravu snědí, rychle po
ni rostou a tuční a kapru tí« tučnější a vítanější
sousto opět poskytnou.

Zle se daří kapru při rybslova. Z celého,
prostranného čistého rybníka stáhne ho opadávající
voda do bahnitého, kalného loviska. V té tlačenici
jest lípému labužníku nevolno. se octne
v síti, musí se prát o místečko a místo tučného
sousta musí lapat po trochu vzduchu. Pěšáci musí
je rychle lovit kesery, dávat do kádí s čistou vodu,
kdež je polévají pilně korci (prohloubenými lo
patkami), aby netroubilí £ j. neobrátili se na
břícho a nelekli. Ještě cboulostivější jsou candáti,
marény, ba i štiky. Ty musí dapřed z nevodu
vyndata vynést na hráz do lejt vodou naplněných,
odkudž je okamžitě odvážejí do sádek. U se
musí do lejt čerstvá voda přilívat.

Kapři musí mítizatím strpení sž na ně do
jde řada. Pak se třídí kapři šupináči (mají
jemnějšíkůži) a králíci (kapřibez šupin s velmi
tlustou kůži/, kteří jsou v severovýchodních Čechách,

neprávem.
Matiční kapři a vybraní mlíčáci se kladou

síranou k vůli plemenění, Ostatní kapři se u lo
viska na velkých váhách rychle váží (jde jich 7
—11 do vídeňského centas), házejí doplachetel,
které si ženy na hrázi stojící z dola nahoru rychle
podávají a do lejt házejí. Uředníci počítají rybu
po steročesku: 1, 2, 3 . . . 19, mecitma, jedna
mecitma, dvěmecitma, třimecitmea,čtyřmecitma ...
30, 50, kopa, ryba.

Z Rožmberka ujíždí s rybemi sta povozů na
blízká sádka, nebo přímo do Vltavotýna, kde se
kapři ukládají do provrtaných lodních truhlíků,
odkudž se přímo po Vltavě a Labi vezou do Prahy,
Drážďan, Berlína, Hamburku atd. Jiné si kupci
dle potřebí dají zaslat ze sádek do svých měst,
zvláště do Vídně, Mnichova, Vratislavi atd.

Na brázi je živo: báby prodávají housky,
ušenky, smažené rybičky, uzenky a dolů u váhy
se ti páni teké zle nemají. Dobré vínko, šunka,
avěřina, ryba smažené a pečená jsou výtečnými
zákusky, neboť tak chutně jako baštýřky neumí
nikdo rybu připravit.

Do 1 neb 2 hodin odpoledne jest celý zátah
ze sítě vybrán. Pěšáci čistí nástroje a nádobí mezi
tím, co páni na baště hodují, a podvečer pak vy=
hladovělí a utrmáceni si také pochutnají a pohu
lají. Na brázi Rožmberka bývá vždy veselí, radost
a zpěv.

V následujících dnech se vše opakuje.
Hosty vše zajímá, nejvíce pak lov sám, vy

Ředitel panství Třeboňského, který netušeně zdo
konalil české rybnikářství, dělá po čas lovu ne
uoaveného bostitele a cicerona. Tolikéž obři, páni
Horákové, mají zlaté srdce. Jich rod jest ve služ
bách knížat Schwarzenbergů — jako baštýřové,
porybní, revírníci, správci a řiditelé panství — přes
200 let, sloužili před tím Eggenberkům. a snadi
Rožmberkům. Na velkých jihočeských rybnících
snad by jiný ani nedovedl rybařit než velcí Ho

všech tejů rybního hospodářství.

O důležitosti chovu dobytka,
IL

Dobytek se můše vyšlochtiti buď vybtráním
nejpěknějších kusů s nejlepšími vlastnostmi oboru
domácího dobytka, nebo jebo křížením s vyšlech
těným dobytkem. Zavádění cizích vyšlechtěných
plemen dá 8e sice provésti na sámožnéjších velko
statcích, ale těžko u malorolníků, kteří k radikální

“e



od raději
Poištní uáloohténý m

Při udlec ytka křižováním mávání
bení člověka vrohu působením přírody.

plemenitběkřířencůtřeba míti nazřeteli ní

výměně prého dobytka těžko
Kitováním domácikodebyčna

dreby sobě máhají. i
nad

"výběř. Při pářenímusí se dbáti jen vhodný
úrabů, tak poští £ tobo kříženci dědili ty
nejlepší vlastnosti svýchrodičů a nikolí ty špatnéBapř.zvrhlostavelikoukostnatosttěla,špatnou
jakost a málo masa, malou dojnost a velikou
Šravost. Dobytek šlechlíme právě jenom proto,

aby se nám SKY co nejvíce vyplácel,t j.aby co nejvíce buď dojil nebo dobrého masa dával.
Více vytěží ten hospodář, který chová dobytek

osvědčeného, dobrého, Itorý hledí bedlivě
tomu, již plod řádně sesílil, a co mladé

telátko n čl, nýbrž rychlevyvinul veškeré
své dobré vlastnosti k vysokému zcenění píce.

Jen zdravý dobytek dobře žere a tráví ; proto
se musí zvláště mladý dobytek chovati ve zdravých,
světlých chlévích a mimo to se musí pustit také
častona zdravývzduch — asice buďna pastvu
mob ma proběhantí. hiladý dobytek musí se na
sdravém vaduchu dobře proběhnouti a tělo své
protáhnouti, procvičiti, aby jeho údy a svaly se

vyvíjely, aby jeho tělo nabylo ušlechtilé postavy,Také ve stáji musí míti mladý dobytek pohodlí.
aby si mohl pohodlně lehnouti a se protáhnonti.
Koryta a jesle (hřebříky) na krmení nesmí býti
příliš vysoko postavena, aby se dobytek při žrádle
pezkřivil a neskroutil, neboť nejlépe a nejpřiro
seněji Šere od země.

Již mládá telata musí se naučiti pořádnému
krmení, nesmí jmenovitě picí plýtvati a zdupatí ji
do hnoje. Jesti právě zásadou ušlechtilé pleme
nitby, aby svíte při nejmenším nákladu co nejlépe
se vyvinulo a co největší neslo užitek.

Jak již podotknuto, musí tele jiš v těle matky
své býti dobře živeno. Jakž se má ale dobré do
bytče vychovati v krajích, kde -je bída o píci, kde
v létě se krávy jakž tak vyžíví pastvou, kde však
v zimě odkázány jsou na pouhou, dosti bídnou
slámu? Ta se masí mnobé krávy po otelení často
svedati, protože jsou hladem sesláblé. Telata taková
jsou zakrnělá co do postavy i kostry, a nehodí se
ani ma krmení sni na plemenitbu

Ze špatného, slabého telete těžko dělat do
brou jalovici. Takovýto mevyvinutý dobytek se
musí zrovna tak krmiti a ošetřovati jako onen,
při řádné plemenitbě vybíraný. A jaký užitek nese
takový mrzák a jaký dobytek vybraný, pěkoč
rostlý?Za dobrý utrší se dvojnásob!

Řádnou plemenitbou se dá odchovatí skot
tak, že docílímedobrý dobytek dojný, žírný i tažný,

pěstujeme dle výnosu: Dojný, kde mléko
„ — tažný, kde bo třeba ktaha, — žírný,

e platí maso. |
V severovýchodních Čechách odporučuje se

hlavně křižování domácího dobytka se simmenským,
bernským nebo pinegavským. V dobrých hos .
stvích též švycký, freiburský atd. « dobrým se
chovají prospěchem.

Všeckatatoplemenasezdaremmohoupé
stovati též malorolníci, ač zemědělská rada pro
naše kraje hlavné sámrmenskékříšence odporučuje.
Vždyť v mnobem ohudším Tyrolsku mělinapřed
také malé kravičky domorodé, a nyní tam mají
ten nejlepál a nejtěžší dobytek piocgavský. Výběr
telat k plemonitbě a zlepšení arozhoj
nění potravy — dělali tu pravé divy.
Nyní tam mají býky 10—12 metr. centů těžké.

U nás se jalůvky odstavají často beze všeho
rozmyslu a bese všebo výběru. V mnohých obcích
ani na jakost býká nehledí. A přece takový novy

vinný býk pokazí — celý chlév. Kde so hlavnětavu hledí ma fádnoa plamenitbu, tam ohblí
me dobytek — jeden kus jako drabý, pěkně

rostlý, nutý a zdravý. Kde se odstavuje na
sdař Bůh, tams jeme samá nestejnáane
vyvinutá dobytčata.

-| Recionelně a promyšleně pěstovaný chov do
by se u nás vyplácel! Vždyť kolem Domažlie,

ov, Horní Plané a Vyšního Brodu není tak
dobrý kraj, jako v severovýchodních Čechách, a
přece se tam vyplácí racionální chov dobytka
velmi dobře. Ovšem se musí dle výnosnosti vybrati
dobytek buď vhodný ne dojivo, neb aa žír.

Drobnézprávy.
Zprávy dlócosní: Ustanoveníjsou: p.

Váci. Bek, administrator Střenický, sa faráře do Ce
rekvice, p.Al. Doubravský, kaplan v Hlinsku, za fa
ráře do nic, p. Váci. k, administrator Cerek
vický, sa admin. do Hlineka, p. Jan Habal, kaplan
v Karli, za kaplana do Hlinska, p.Karel Brandeje,
kapl. Cerekvický, za kaplana do D.Újezda, p. Víl.
Kekstein, kapl. Újezdeck „ sa kaplana do Karlí, p.
Frant. Brýd!, koop. Kostelecký, za kaplana do Cerek
vice, p. Váci. Nepokoj, kapl. Kněžický, za koop. do
Kostelce u Chrasti, p. Jos. Kepl, katech. ve S utěi,
sw kaplana do Kněžic, p. Jos. Taček, neomysta sa
koop. do Třebonína. Vysnamenán jest: p. Váci.
Kudrna, farář v Koněticích jmenován bisk. norářem.
Na odpočinek vstoupil p. Jan Šembera, farář
v Hlinska.Uprásděné místo: Hlinsko,fara, patron.
knížete Tharn-Taxise od 15. října b. r.

. z o ch Vsobotadne16.říjnar. nastoupi svůj pan c. k. dvorní rada Oken
fas, který byl s Tábora, kdaž po vícelet co pressident

působíl, ka vedení krajského soudu v Hradci Králové
povolán. Za příčinoutou shromášdilo se veškeré úřed
mictvo 20 v jednací síni krajského sondu, kdes

samský rada Kerber jakožto senior gremiapanavorního rada přiměřeněoslovil, vítav jej do u

sdejšího úřednictvasoudního. Pan dvorní rada po tépromluvil ku ahromášděným několik ardečných slova
poukázal ka těškému úkolu, který soudcům zavede
ním nového řádu civilního jest uložen. Na to bylí
úřadníci soudní panu dvornímu radovi jednotlivé před
stavení. Pana dvorního radu předcházípověst 00 nej
lepší nejen co právníka bystrého a co soudce přísně
spravedlivého nýbrá i co maže vlídného. —

Přednáška Jes. Kořenskéhe. Dne7.
lí u přednáší ve zdejším divadle po světě českém
chvalně známý cestovatel, pan řiditel Jos. Kořen
ský ze Smíchova o svých cestách. Slovutný pan ce
stovatel výborným svým přednesem, živým líčením
krajů, vyprávěním svých zkušeností sískal si úplného
úspěchu a uznání, Doporučujemetedy i tato přednášku

P. T. obecenstvu co nejvřeljí. Čistý výnos věnoje se
aku pro podpora chudých studajících v Hradciové.

Osební. Dp.dr. Rudolf Horský, do
sud kaplan v Ouněticích, stal se farářem u sv.
Matěje v Šárce.

Porotní zasedání v Králové Hradei
sahájeno bude 9. listopadu. Prozatím jsou pro ně
určeny tři případy; bude tedy porotní zasedání ten
tokrát velmikrátké. Za hlavní porotce byli ten
tokrát vylosováni: Pavrat Jindř., kupec v Doudlebách,
Kubíček Fr., rolník v Borovnici, Drnek Václ., rolník
v Těchlovicích. Heinsl Gustav, továrník v Ruprechti

cích, Rosa Fr., bostinský v Suchovršicích, Jirka črolník a m. hostince v Olešnici, Vít Fr., účetní vČ
Skalici, Provazník Jos., rolník v Libli, PechánekJos.,
rolník v Urbanicích, Ryba Jasef, obecní starosta v Dol.
Přímě, Rydl Jan, rolník v Žernově, Ježek Jan, rolník
v Trnově, Dolanský Václ., rolník v Střeseticích, Ka

dečkaho rolatk « Probluzi, Ansorge Václ, hostinský v ČeskéSkalici, Donat Antonín, rolník a obecní
starosta ve Lhotě Řešetové, Machač Váci., rolník vLi
branticích, Krista Jan, rolník v Lichkově, Skvrna
Váci., rolník v Čisťovsi, Kohl Jos., rolník ve Zvoli,
Jang Jindř., účetní ve Dvoře Králové, Bartoň Jos.,
ml., továrník' v Náchodě, Růšička Fr., starosta v Tře
bechovicích, Dostál Ferd., rolník v Bělém, Koschatsk
Karel, nadlesní v Králikách, Michálek Edvard, rolní
s Doubravic, Mervart Jan, rolník v Doubravici, Šulc
Václav, rolník ve Svinišťanech, Čížek Ot., správce v
Broumově, Táma V., rolník v Nepasicích, Rumler Št,
hostinský, Vít Čeněk, rolník ve Rtyni, Norák Vojt.,
rolník v Seči, Zámečník Jos., rolník v Dabu, Jedlička
Ant., lesník v Horním Přímě, Šabrt Jos., rolník ve Ve
lichovkách. Náhradníci: Tolman B. E., knihkupec, Ja
neček Jan, majitel domu, Svoboda Fr., obchodník, Ná.
hlíček M., kartáčník, Strnad Fr., hos. a majitel domu,
Jeřábek Jos., obchodník, Zákravský Váci., řezník, Ple
snivý Fr., stavitel, Dembinski A. obchodník všichni
s Hradce Králové.

„Abelův Hřích“ sehrají v nedělidne 24.
října o 7. hod. večerkrálovóhradečtí divadelní ochot
nici v městskémdivadle. Pražská kritika bezprostředně
po provozování drama „Hřích“ odsoudila, vytýkajíc
mu, že je tam samá spastlost, vražda, krvesmilné pe
lešení, cizoložství, že tam nakapen sločin na sločin a
snůška nemravností, která by dívčí i mužskou mlá
dež divně vzdělávala. Ve středových „N. L.“ povstává
ze zátiší obhájce „Hříchu“, poněvadž tento není horší
než „Nerinné ovečky“., „Ferdinandovy podvlékačky“,
„Reduta“ atd. Drama „Hfích“ přestechnické vady své
úsobí na mne mohutným dojmem. A snad i na jiné.
o mlčení po vzrušojících scénáchzdálo se mi právě

důkazem pohnatí,snad i důkazem silného nervového
otřesu, kdy se člověku zatají dech — třeba fekněme
hrůzou. Hrůza není ještě hnus. Kdyby působilodra
ma v obecenstvu ošklivost a hnus, syčelo by obecen
stvo; mlčí-li, mlčí pro mocný dojem. Nepíšu toto vše
proto, abych pana Abela hájil; neznám toho pána a
nevím, vyčítá-li se mu právem, jaký že je paedagog.
S dovolením — co je nám divákům potom, čím autor
je? Autor drama nenapsal prosvé žáky a také je asi
jistě na svůj kus nevedl. Mneupřímné řečeno, apíše
uráží přítomnost mladinských dívek při reprisách té
či oné cizoložné komedie franconzské 1.. .“ Tak zní

někud slabá obrana Neznáme „Hříchu“ pana pro
essora „Š.“ v Pardubicích. Kdož věak jej četli, pra

vili bez obalu, že pro mládež psán není. Stadující
příští divadelní představení navštiviti nesmí. Zda-li
tam povedou maminky své slečinky nevíme, ale učiní
zajisté lépe, když se o jakosti kusu dříve přesvědčí.

Elektrická dráha a osvětlení vKrá
lové Hradel. Osvětlenínašeho města nevyhovuje
a v mnohých končinách jest naprosto nedostatečné —
na př. v ulici Jiříkově a Komenskéno. Několik oblou
kových lamp v těchto ulicích, na náměstí a pak v roz
branních uličkách města i na podměstí by věra ne
škodilo. Výkladní skříné obchodníků by se také vý
hodněji vyjímaly, kdyby osvětleny byly žárovkami.
V kancelářích a v domácnostech — jasné elektrické
světlo — bez zápachu, žáru a mihotání uvítáno by
bylo s povděkem.A pak to pohodlí: Otočit knoflíkem
a míti kdykoli večer neb v noci nejjasnější svétlol
Žárovka jednoduchá by stála na hodinu asi 2 a půl
kr. Doba osvětlení dá se při elektrickém osvětlení mé
řiti zrovna tak jako při osvětlení plynovém. Elektric
ké síly dá se upotřebiti též k hnaní motorů větších
ši těch nejmenších, na př. šicích a obráběcích strojů
řemeslnických. Elektrická dráha byla by také pěkná
věc, zvláště když je bláto a zima a kdy těžko se do
stati z Hradce k nádraší. Purkmistrovský úřad sdejsí,
jak jeme již osnámili, obírá se jiš delší dobu otáskou
sevedení elektrického osvětlení a zřízení elektrické
dráhy k nádraší. Tyto dny vyzval zájemníky, aby
oznámili, kolik žárovek, neb mnoho li elektrické síly
k hnání strojů atd. by potřebovali. Reklamy se však
mnoho nedělalo a proto jest nejisto, zdali se elektr
cké podniky u nás uskuteční.

„F. K.L. Spis fasse boneficiátů a
mevé damě“ stojí 30 kr. Při bezprostřední zásilce
5 kr jinak 2 kr. za portovní výloh ya poselaé

Imstalisce. Budoacíneděli,t. j. dne 24. října

má nově jmenovaný děkan damborský„ěp JosefPoláček svou installaci v šembereckém mu Páně

sv. Václava. Bový pan děkan působil po 12 let jakokaplan v Žamberka a 3 letajako farář vLibchavách.

Trpká pravda. Časopis „Hospodářčeskoalovanský“ napsal v těchto dnech následující stesk:
Naříkame na slé časy, přece se však o jich zlapšení
nesteráme. — Naříkáme na advokáty a přece 860©
každou maličkost soudíme. Naříkáme na Némce a přece
hlavně od nich kupujeme. Naříkáme na parádu a přece
se sa jednoduchý oblek stydíme. Naříkáme na špatný
odbyt domácího obilí a přece si ho nevášíme. Naří
káme stále a stále, še u velké nevědomosti sed
léka mnosí těší a bohatnou a přecese o vzdělání sel
ských synů pramálo staráme. Naříkámena čeládku a

řece si ji přebíráme. Naříkáme na lichváře a přece
jim směnky podpisujeme. — Hubujeme na všecko s
na každého, jen ne na sebe; choeme předělati svět a
sebe předělati nedovedeme.

Nový útek ma školu moderní větří
opět „Školský Obzor“ v návrhu dr. ZEbenhocha.Veliký
tento zastance cemtralistického školského zákona Has
nerova potírá jmenovitě samoeprávný úmysl aatono
misty dr. Ebenhocha a rosumuje: „Pamatujeme te je
ště dobře na to, že ku konci roku minulého 0 sjesdu
českýchseměddlcůvPrase přijata byla resoluce, vníž
mémojmé šádá sa smíšenémavětěvyškolnéma7 let. Kdy
by český sněm měl to právo, tu, jak se dnes věci
mají, stačilo by takovéto přání z kruhů našeho rol

nictva a nak by se jiš meri našimi patentovanýmisvobodom jednotlivci, kteříby chuté lámali
pro nodonletoaundašilou Školní v Páboleh
zvláště kdyby viděli, še se tím mohou zavděčíti své
ma voličatvu. Tak sa krátkou dobu byla by savedena
ve všech zemích — sedmiletá nebo šestiletá návštěva
školní v obcích venkovských. Tím prý by se snížila
úroveň vsdělání nejširších vretev lidu našeho. A oto
právě usilují klerikálové a te opravdupodloud
sm spůsobem chtějí desáhnouti svých zpátečnických
záměrů. Klerikální čertovo kopejtko chytrácky a di

lomaticky je zastřeno v nově podaném návrhu Eben
hově domnělou všeobecnoa návštěvou školní. Kdo

však dobře prohlédne tuto klerikální léčku, sezná,
kam zákopníci reakce návrhem svým vlastně míří.
Nikdo ať se nedá klamati vyučováním pokračovacím,
o němš se v návrhu Ebenhochové mluví. Starší z nás
pamatují se dosud dobře na staré nedělní „hodiny

* V těchto hodinách nenaučili se žáci oby
čejně ničemu (11!) a vynčování to konalo se jen pro
forma. Podobnými opakovacími hodinami, které pre
venkovské učitelstvo byly by pravým trestem,
nenahradily by se nikdy poslední dva roky návštěvy

školní, kdy vědomosti žákovy se dapřnjí a shrnují sev ladný celek“. — Potud citujeme „Šk. O.“ a odmítáme
zároveň impertinence katolíkům od protestantského
redaktora Hofrychtra v.tvář metané. V Sasku i jinde
mají jen polodenní vyučování, v Norsku a Švódaku—
kde jsou všady konfessionální latherské školy, chodí
mládež do školy od 9—14 let, místy v méně zalidně
ných krajinách poskytuje kočovný učitel vyučování
pro jisté akupiny selských statků jen několik neděl
v roce, ale přece tam není úroveň vzdělání lidu menší
neš u nás a mravnost tam také není horší., To poví
dání „Šk. 0.“ o neobyčejném zisku vzdělání mezi
12—14 rokem jeat velice podezřelé. Každý ví, že na
jednotř. neb dvojtřídní škole dítěod 14-14 I. nic nového
nesiskáa v letě jest beztoho většinadítek mezi 12—

14 rokem mimo škola vypomáhajíc rodičům buďpřchování menších sourozenců, buď na poli atd. Ostatní
dítky nechodí do školy také pravidelné a tak učitel
i přínejlepší vůli nemůže mezi všemi 12—14letými

žáky udržeti jednotný postup při vyučování. Kdybytedy venkovské dítky od 12—14 let v čas polníc
ráci měly prázdniny a musily choditi od 12—14 let

do zímního školního běhu, pranic by neztratily, na
opak jednotný postup vyučování byl by snadnější.
Alo to by bylo prý pro venkovské učitelstvo, které
má v roce jci dnů a v drahé polovici
vyačujedennějenpěthodin—trestem| 70 jeprávěto
radikální čertovo kopýtko! Dávati o hodiny a
vedélávaté pro dudouck povolání 13—16 leté koky a dd
čatapraktickyvesoldštníchhodinách— to považují
liderálnápámi učítelové2m trest! Tím jste se pánové
prořekli, še nikoli o skutečné vzdělání lidu se vám
jedná, ale o osobní pohodlía lepší platy. U násv
posledních letech náklady na učitelstvo se zdvojná
sobily, za to příjmy rolníků a malořemesiníků se o
80—650prc. snížily, ač massy lidu venkovského těžkou
prací musí se nadříti více neš dříve. Známe ovšem
pány učitele, kteří založili štěpnice a zelnice, kteří
poučují odrostlejší mládež o zelinářetví, ovocnictví,
včelařství a hospodářatví vůbec, kteří se snaší nančiti
odrostlé mladíky hudbě a zpěvu, kteří napomáhají při
ušlechtilých a poučných zábavách, kteří pečají o ušle
chtilou četbu chasy venkovské i mladých hospodářů.
Těmto mužům všechna čest! Velká část učitelů ae však
otakové věci nestará, neboť hmotný zisk to nenese. A
to jest bohužel smutné. Každý přeje učitelstva, že mu
byly aprareny platy a penso. Za to však má také
občanstro právožadati, aby učitelé dle možnosti zvý
šili své výkony ve prospěch skutečného blaha občan
stva, které platí moc daní a přirážek, ač nemá poji
štěno ani 60) slatých existenčního minima ani pensi
pro případ stáří a neschopností k práci. „Školský 0.“
nejzamilovanější časopis ilberálních učitelů posměšně
se směje instrukcím pro učitele, varhaníka a kostel
níka, z dob, kdy učitelem 060stal obyčejné starý ka
prál, nebo člověk, který uměl jen číst, psát a snad též
na některý nástroj hudební brát. Dnes má přemnohbý
nádenník, dělník, řemeslník,živnostník a rolník vzdě
lání lepší a všestrannější než-li kantor staré školy a
koná rád a bez posměchu práce, které orgán našeho
„radikálního“ učitelstva v posměch a potapu uvádí ve
zvláštním článku „Slasti „kantorů“ s dod konfes. školy
medlahépamétí“, kdež mezi jiným atojí: 1. Protože
jest učitel mnohostrannou službou kostelní zaměstnán,
mosí, aby školní vyučování netrpělo, vydržovati škol
ního pomocníka (jehoš ovšem nevydržova| ze svého,
ale z přídavků občanů). £. Škola nesmí býti ponechána
jen pomocníkovi. Učitel musí sám nejméně v jedné
třídě vyučovati. 8. Také vyučování opakovací pilně
buď pěstováno 6. Při školní mši nechť hraje učitel



nevarhanypíseňmešní, aškolnímládežbaďnavá
děna a sebou zpívati. 5. Děti k hudbě schopné mají
býti po škole sdarma v hudbě vyučovány, aby chor

hudebníků. 7. Hudba kostelní badiá stále
víc avíce'pěstována. 8. Opilství, hraní, pobývání mimo
dům v noci, častější návštěva hospod, hraní při vo

řejných tanečních zábavách a p.přímí se sapovídéatd. == Co se uvedených p v e týče, ty koná
v Saska, Pruska, Norsku atd. učitel — ať katolický

ať protestantský„Penn Tášeme se však našich rolníků a řemeslníků: Cos jeoa tato citované instrakce
N. N. faráře špatné? — Naopak sondíme, še v nich

o školu, lepší vadělání vo škole, ve zpóvu a hudbě
o ušlechtění lida zřetelná. Pak-li ee tomu „moderní
a radikální“ učitel směje, tedy tím jen dokasuje, do
se za vychovatele nehodí. tataě nyní se těch

prací nežádá. — „ŠkolskýObzor“ jest ARE doznav, še opakovací hodiny pro venkovské dítky od
12—16 let povašuje radikální učitelstvo za
trest. Kdo považuje za trest obětovati na vzdělání
lidu hodinku času, tem prosrasuje, še se mu o sku
tečné a lepší vzdělání lidu nejedná. V úterní „Reicha
wehr“ četli jsme doznání jednoho liberála ze severní
Moravy, še návrh Ebenhochův mnoho dobrého;
v městech še by Sletá školní návštěva zůstala, ve
vsích že by lid úlevypři návětěvě školy uvítal s ra
dostí, že by téš radostně uvítal zavedení opakovacích
bodin a povinné bohoslužby provšechnu mládež
do 16—18 let. Vésti učně, pohůnky, chůvy, slušky,
tovární dělnice atd. do 18 let k poučení, mravnosti,
kázni a modlitbě lo by srovna tak, jako žá
kům středních škol, kteří do 18—20 let podrobeni
jsou dozorů svých řiditelů, professorů a katechetů.

Kdyby venkovská mládež do 16—18 let nacena bylachoditi do školy a do kostela, kdyby podléhala do
zoru kněze, učitele a místní školní rady, jistě by se
nedopouštěla tak četných darebností jako nyní. Opravu

školy v tomto smysla přejí si nejen všichni kněší,nýbrž i všichni rozvášní katolíci. Troufámesi tvrditi,
že by opravu takovou s porděkem uvítali též mlado
čeští rolníci a řemeslníci, kteří mají se sludařenou
mladou chasou a dělnictvem často veliké potíže. Tyto
dny pravil říšský poslanec dr. Dyk redaktorovi „Ba
divoje“: „Mnoho se také mlaví -u nás v Čechách o
Ebenhochově známém návrhu. Nechci předbíhati usne
sením klabovním, ale tolik míním,že ve věci té třeba

fímnostina všechny strany. flově upravený ná
vrh Ebenhochůvdleméhosoudu je přijatelný,
ovšempo některých směnách.“ Známo nám z kruhu ka
tolických poslanců, že tak jako dr. Dyk soudí veliká
část mladočeských poslanců. Veřejně to říci ovšem 0e
dosud bojí. Ale věc je tam, že konečně se musí
rozhodnouti tak nebo . Víme, že od r. 1888 uči
telstvo bylo nejhorlivějším agitatorem mladočeským.
Mladočeská strana nemůše však dělati pořád planou,
radikální politiku, musí za spolapůsobení ostatních
stran konati též plodnou práci ve prospěchlidu.
K lásce se nedá nikdo nutit. Klerikálové nebudou
proto nutit ani učitele k lásce. Zašili jí dosud jakoSta
ročeši od učitelů dosť a dosť. Učitelé mají nyní na
vybranou jíti buď s Mladočechy nebo se stranou 80
cialisticko-pokrokářskou. Nechceme jíti mezi proroky,
ale jelikož u nás veřejné záležitosti nejdou jiným
chodem než-li ve státech sousedních, tedy se můše
radikálním učitelům státi dříve než li se nadějí, že
ucítí přátelskou pěst nikoli snad klerikálů — ale pra
vověrných Mladočechů. O mouřenínu benátském snad
něco četli. Nesmí se tedy na nás zlobiti, pak-li jim
to povídáme a je před pravdě podobnými následky
varajeme.

Příkladná důkladnost „Školského
Obzerm“. Liga + 16. Zmíněnýčasopispro banální
fadessu ostřelých frasí protiklerikálních a pro zjevy
konkurence s listy socialistickými můžeme charakteri
sovati v ten smysl, že jest to prvý časopis toho druhu

šeho školství a učitelstva. V posledním čísle, bex po

chyby "o obsahovou pověsťosvěšil, přináší smatenoukritiku „Oltáře“, která výtkami svými velice jest za
jímavá svědčíc, co všechno u nás bezmyšlenkovitě na
papír hoditi se může. Celá ta kupa slova vět vrcholí
ve -vypjatém důkaso, kterak p. Hofeychtr 00 svým Or
gónem jsou „nejsvobodomyslnější“ ze všech svobodo
myslných. Beze všeho rospaku volá se tam: „Což jiš
vymizela z učitelských řad kuráž, která by se opřela
nezákonnitostem?“ Charakteristický tento výkřik, du
ševní prohlubeň pisatelovu osvětlující, vyzývá p. t.
učiteletvo, aby údávalo kněze, kteří prýbolportují
„Oltář“ mezi školními dítkamí. Pan Hofrychtr mravní
popravu svoji lépe sestrojiti a učitelstvo citelněji ani
uraziti nemohl, nežli touto bezcharakterní „maršru
tou. „Šk. Ob.“ nazývá „Oltář, agitační knihou černé

armády vytýkaje, že se tam mlaví o spolcích mlá
dencův a pannen, jakožto ochraně proti 6. přikásání.
Podle této skvostné logiky musila by býti každá vě.
roučná a mravoučná kniha knihou agitační. Zmínka
o spolcích těch přece není nic jiného nešli applikace
učení na život. Každá nauka, která má nějaký význam,
nechce býti uzavřena, nýbrž snaží se v život vtělovati
se. Toť docelajasné. Však ještě dále. „Šk. Ob.“ vy
valil též oči podivením, že podle „Oltáře“ potapy,lši
a nactiutrhání dějí se novinami, listy aknihami „Šk.
Ob.“ toho neuznává? Snad rozechvěla se tu nějaká
strana dosud neotupeného svědomí jeho, ješ hrozí se,
že by hříchem bylo, to co ve Šk. Ob.“ řemeslně pro
váděno od jeho červánků! Žs by dítky neměly vědět
o potupě a pomlavě též tiskem 6, takovou
hloupost „Šk. Ob.“ snad nemínil. býti dítko ze
školy vhozeno do vřavy života úplně nepřipravené ?
—=ale škoda řeči o věcech nad slunce jasnějších. „Sk.
Ob“. též povídá,jakou prý křesťanskou anášenlivostí

vyniká „Oltář“, an ph že na sňatcích s diusavřených požehnání Boží nespočívá. Ach, té na
tyrdlosti! V „Oltáři“ se míní okolnosti a antecedencie
sňatků takových a jejich následky, kteroužto prů
zračnou záležitost musíme vysvětlovat lidem, jiš chtí
veřejnémínění ovládat, Žesňatky příbusenské a smíšené
obyčejně šťastny nejsou a že na nich pošehnání Boží
nespočívá, to nám v hranatých formách život před oči
strká. Církev katolické tedy již ode dávna překášela
tomu, čehož zhoubné následky sociální, mravní a sdra
votní, nejnovější doba vědecky formuluje. „Šk. Ob.“

pak takovou opatrnou prozíravost, štěstí rodinné

porající vá křesťanskounesnášenlivostí!Keu Hintou! tka oalé ta maivní polemika „Šk. Ob.“

jest šeblonovité uplácaná jako nějaký panák na průtuctového pražského činšáku prosrasujíc sáro
že

vež,

če poodezogika nejsilnější stránkou u „Šk. Ob.“ právěy vytašen ostrý kritický meč ned j
liščí ocas, jakose to stalo ViktorinovivBabelových:
„Ostrých hoších.“

C. k. okresní školní rada v Novém
Městě m. EX. vzasedání dno 17.října vyřídilatento
program: Preseatováni byli: Fraatišek Balcar sa
učitele v Pohoři; sa podučitelky v České Skalici: Re
nata Hrubá a Antonie Tomanová; sa řídícího uči

tele v KounověFerdinandDostál. Zvýšenípvršeno : Josefa Chládkovi, řídícímuučiteli v Bílém
jezdě (IV.), Josefa Stolinovi, učiteli v Provodově

) Marii Mertliíkové vČerveném ci (I),
jamina Nejtrovi, učiteli v Bílém Ujesdě (V.),

Aloisovi Skovárovi, učiteli ma měšťanské o
v Novém Městě (III.) Janu Čápkovi, podašiteli
v Náchodě (I.),Josefa Subrtovi, podučiteli na Vy
sokém Újesdě (L). Schválem prodej staré školy ma
Skalce. Navršeno, aby knihy vázány byly na místě
obyčejným drátem pro lepší stálost drátem zinkovým.
Dále navržena rovice osmov učebných a aby vysvěd
čení žáků měštanskéškoly chlapeckéslovochlapecké

oopleonasmus po, vynecháno. Jistému učiteli, kterýkrádeší velké y utrpěl, povolena podpora s vy
pomocného fondu. Konečně podána správa o letošní
okresní konferenci učitelské.

Dvejctihodný p. Šádok nadává dále.
Vynadal nám nedávno nestoudných lhářů pro sprévu
o neloyálnosti evangelíků roku 1866. Na místo, aby
chom jmenovali pastora, který roku 1866 uvítal Pra
šáky, ukázali jeme na německou „Politik“ a na
novinářský klep. — Myale jeme ukázali na dě
jepisný pramen měmeckoaPolitik vydaný.

— A tu stojí před námi rannako-pardabický hlasatel pravdy,jako překrncovač Nevíme, i jeho
„rationalistické stanovisko“ překrucování nssývá lží,
nebo ne. Téš nevíme, emí-li se mu říci, še takový

překravorač jest nestoudný. — My myslíme, žo ne.
je tak čistý jako první rodiče vráji předhříchem.Ti,pakdf písmo,bylinazíanestydělise. —Páně

Šádkovy překrouceniny, umělá zamičování s lži jsou

přeceJj dávno odhaleny. V čerstvé paměti máze zamlče roku p. biskupa královéhradeckého, že ka
talíci jí konfessníškolu, alenena úkor jiných
konfessí, s čehož om vyvodil tvrzení, že choeme,

aby se ostatní konfessestaraly o své školypm katolíkům ale še má klerikální škola zaříditi stát. Nahý
lhář a nestydí se — a ještě jiným nadává —
Kdy se jako ičům po hříchu —ne jemu,
ale jeho ubohým evěřencům v Ranné ačtenářům Hlasů
se Šiona stane to, co dále psáno jest: „I otevřeny
jsou oči jejich“. Já bych A odhalenému lháři a
umělému překrucovači nesvěřil k pastvě ani jalovici,
natož pak svou nesmrtelnou daši. Nebot sachásí-li
takto i s evangeliem, pak se jedná o mou celou věč
nosť.Mělbychstrach, že se mi samé peníze,jeána
něj platím, v duchu ještě směje, jak jsem hloupý, že
mu věřím. ( + 8.)

Dr. Lneger a mějtelé. Nedávno pravildr.
Lueger, še strana jeho nebude trpěti, aby učitelé ší
řili ve školách socialismus. Dne 14. října pravil opět
ve shromášdění voličů: Socialní demo tvrdí, že
budu ještě žádati, aby se dítky naučili pískati Luegrův

od; na to pravím: Ihostejno mi, co chtí pískati.
vám však: „Já pískám, še učitelé, kteří patří

aměra protistátnímu a protináboženskému směru,
nesmí v křesťanské obci i býti.“ To pravil dr.
Lueger sa potlesku své strany a dodal,že není proti

zle hmotného postavení učitelů, fe však musí po
nich žádati, aby konali povinnost.

Vystávka šicíchstrojů obuvníckých
pořádaná průmyslovým museem pro východní Čechy
v Chradimi otevřena bude v sobotu dae 35. t. m.
v místnostech Obchodní Akademie v Chrudimi a po
trvá do pondělí dne 36. t. m. Ačkoliv v prvé řadě
určena jest pro odborníky, jimš ee tuto dostane pře
hleda výroby šicíchstrojů. při čemž vedle výklada a

demostrací de napomáhati bude též svlášť pro nedělní odpůldne, dne 24. t. m. připravená přednáška
. inž, Jindř. Součka, c. k. odb. učitele v Chru

dimni„O strojích obuvnických“, nicméněnebude
bes zajímavosti pro obecenstvo širší, kteréž zde na
lesne téá ukázky díla výrobeného na strojích těch,
mezi nimi nejnovější okrasné steby. Vetup do výstavky
i ku přednášce jest volný. K výstavce ystelo
karatoriummušejní pablikaci „O strojích
obuvnických“, s pera p.inž. J. Součka,kteráš má
návštěvníkům výstavy býti trvalou apomínkou a všem
obavnickým odborníkům rádoam i průvodcem na poli
moderních výrobků strojnických pro malošivnostníky

určených.
Ejhle sociálně-demokratické Sehě

meorery a Welfy! Na sjezdu sociálnídemokracie
s Německa, jenš konál se v Hambarku, mezi jinými
vystoupil také polský sociální demokrat Morawaski(s
Berlína). Navrhoval, aby ae do polakých krajůposý
lali agitátoři polštiny snalí a aby ae tam kandido
vali jen takoví kandidati, kteří umějí polsky a ně
mecky mluviti. Tento návrh potkal se však 8 nejší
vějším odporem a zejmena ohratoval se Winter „s Kč
nigehůtte) proti výčitce anisace a obviňoval Po
léky, že vnášejí do socialistického hnutí národní snahy.
Referent Pfannkuch polemisoval pak zejména ostře s
Polákem Morawským. S tku strana sice připoa
štěla názor, že jest účelno aby Poláci vedli agitaci
mesi Poláky. Ale tento způsob agitaceprý ousil
méně sociálně-demokratickým idejím, nýbrá spíše .
poroval národní myšlénku polskou. (Souhlas.) Živel
německy mlavící jest prý v polských okresích inteli
gentnější (!) a působí prý ma polské soudruhy poučně,
zač prý by mu vlastně nálešelo uznání (|) a ne ne
vděk. Národní tendence podaného návrhu odporuje
prý ujednáním, která německá sociální demokracie

učinilaA poekými soudrahy. Nesnáme, skončil Pfannkucb, žádnýchpolských soudruhů uprostřed německé
sociální demokracie a nepřipustíme v Německu sa

pohříchu rakouští soudruhové dle
měrů. Tak tedy odbyli němečtí sociáln
spravedlivý vek sociálních demokratů Poláků,

s nimiž v Hai jedná 00jako sotroky. Bociálnídemokracie.místo, aby ce jich ujala,staví se
proti nim, s nemenšímcyn'smemnež kdysi Bismark.

Hudobní noviaka pro harmonium.
Z tisku vyšle a v minulých dmechvydán byl L
cyklus skladeb pro harmonium, jménem
„Slovanské melodie“ přinesl písněslo

ruské harmonisované
přístupném ulohaPoávodním taztac opatřené Cenastupnémaloh

Z o korany.kda'chospotěšití6ekrásnýmia
svéráznýmimelodiemi,dopiů si ©měučiteli Jos. Vá

kt Pár svěčetníkniha kašdého,kdoobjednávkya
oplátkysvýchodběratelůozákazníkůa své

dávky nzjoh vpřehledném rikammí©jvoupraopatřenyjsou všemi nýmirabrikami a jsou
kašdou živnost dle Jejích Jotřeb upraveny. četníknihao 200listů ise 300listůzásobníchstojí1ul.
20kr= poštoa 1sl. 60 kr. Zazýlá Karol Wolf vFrame1790 

Vylovená mrtvola. Dne19.t. m.vylovena
bylazašeleznýmmostem=Labemrtvolamladéna-.
obyčejně hezké dívky. která dopravena byla V. Ma
chatým a strážníkem Fr. Šimákem sPlotišť do tamní
márnice. Brtvolu ohledal dr. J. Tichý s Předměřic,

který seznal, že neznámá zkončila DOPOChYATsamovraždoa. V mrtvole posnána byla tOleté dělniceFr.
Jedličkova = Býšte, ktorá časem byla za
městnána ve dvoře ve Světí společně se svou prov
pamou sestrou. Jako příčina soufalého skutku uvádí
se, še Jedličkova, která byla neobyčejná alíčná, adr
žovala milostný poměr s jistým mladým mužem z lep
šíchkruhů apoměrten nemělanad cíle: to
dohnaalo nešťastnici k samovrašdě.

Neštěstípři stavbě. Najelně. jaáohnovosta s 20. t. m.po 1. .
dělnice A. Ufnahová s Nov.Hradce Kr. nešlastnou
náhodou do základu a poranila se ne První

oc raněnéposkytl p. dr. Bpitener, byla tatodopravena do zdejší nemocnici.
. K budoucí stavobní snisoné vystavuje

„Adalbertinu“ v Hradci Kr. lesní inspekcev Tý
ništin.Orl.vsorkykamennýchdeskzvlastních .
Poukazujeme na insert.

O©haě. Dne 10. t m. vyhořel statek A. Vítkové

vChodovicích,který bylje 300 sl. pojištěn. V pondělívečer pozorován byl s bílévěde požár snačných ros
měrů v okolí Kr —

Němec! dubenečtí se taží. Ačkolivje v Da

bemci sotva třetina> prevých Němců (dvě třetiny jichmluví ná u „ jakousi, která ma vlas podobá

se češtině), nechtějí trpět A2, českých bohoslužeb,boykottují nesorganisované y a před 21 dny sa
stavili stavbu dvojtřídní matičné skoly. Jeme svědavi,
jsk dlouho ještě bude c. k. okrezní hejtman v Králové
Dvoře, okresní a semská školní rada řádění dajčnacio
nálů dubeneckých, poštvaných od šidů, trpět!

Krádeže. DůstojnickémualuhoviV. Broškovi
ukradli někdo s úzamčeného kufru dne 19.t. m. zlaté
hodinkyvceně65ai. Vnocina 16.t. m.vleslne
neznámý sloděj oknem do sklepa jednoho domu v Lip
kéch aukradl tamsásobumasa,drůbeže aj. v.

Htalská vláda chcestíhatikatolické .
Socialistickou federaci rozpestila. V Římě a ji
bouříse kupcia živnostnícižádajíodstraněníne
vých daní z příjmů.

Povolánídr. Hirna do ministerstva
vyučování, nesou liberální časopisy velmi těžce.
Professor na universitě inmomosteké dr. Hírn jest
totiš konservativec a klerikál, který jako horlivý ka
tolík šádá prokatolické dítky ovšem katoliokoaškolu.
„Nene Fr. Presse“vyčítá dr. Hirnovi, že jest suřivý
stoupenec klerikální strany, še byl rozhodně proti zří
sení světské pokračovací dívčíškoly v Innomostí, pro
tože posavadní uršulinská úplně dostačí — a konečně
mu vyčítá, še na zemském sněmu s0 zasazoval za to,
aby ženské učitelky mohlybýti jmenovány (és na
venkovských školách. Vlivu dr. Hirna, jemuš svěřen
bude o obecných národních školách, se židov
ští liberálové ovšem bojí. Dr. Hirn byl dříve dlouhá

léta professorem naúskavé no vedělání biteů méto nejen přednosti nynější školy, ale tné její.
Vady, oNichá ovšem li rálové ukládají všemlidem

věčnémlčení.Ee oggni o sm ale vytýkat jf přemnohé „to jeuli největ
če aločinem. Pravda se však nedá věčně umičeti a
třicetiletá zkušenosťzřejménáš lid pončila, že je oprava
národní školy mezbytna,a že třeba, abytéž na ústa
vech pro vzdělání učitelů a učitelek zavládl dach
trochu jiný.

fvěcení kostela. V nedělidne 324.t. m.
ráčí jeho biskupská: Milost, náš nejdůstojnější Vrchní

ř posvětiti obnovený chrám měnění Páně vo
Výprachticích.

Kameonovali české studenty. Večtvrtek
dne 21. října stáli předčtyřčlenným senátem c. k.
krajského soudu v Králové Hradci Vincenc Rohrich,
18letý zámečnický učeň, Karel Faltis 19letý řeme

nábaký pomocník, Adolf Hůbner, 17letý cbuvnický pos Dol. Vlčkovic, dále 17letý čeledín Frant.
Friebel a 19 letý sodlářský pomocník Frant. Krůgler
s Hor. Vlčkovič, dosud zachovalí, obvinéni jsouce se

zločinu veřejnéhonásilí. V žalobě sep še obviněníházeli dme 16. čerema 1897 na České studenty s Krá
lové Drora po 10. hodině kamením, když za dosora
svých professorů pp. Mesanyho, Machaně a Kuffaera
ee vraceli přes Vlčkovice do Králové Dvora z výleta
do Ratibořic. Ponšvadě tím mohlo povstati nebezpečí
pro život, sdraví a bezpečnost lidí a, jelikož útok byl

provedense zvláštní 5 ré a jak obšalovanísepřiznávají, ze zášti na é studenty s po předchozí

úmluvě, tedy S 88. tr. zákona měřaje ne tento zločin těšký žalář od 1—5 let, a dlevelikosti slomysl
nosti a nebespečí až do 10 let. Němci — jmenovitě

tá nadačitelJ. Tins udali,že Prý | Češi provokovali, protože prý při jízdě z lové Dvora do Bati

jek



bečíopřed nimeckončkolen ro Viškoviníoh.provolalina .Pániprofessořis KrálovéDvorai stu
vo robodněpo Pedle,zěkukoprovokovat.a mami fe 0

AČechů skrs němsckévesnice

rotože jsou Čechy.Jiš ve Bakovinách jim nadalí čes
kých a vo Viškovicích uvolil se jistý Antonín
Di povosům cestu satarasiti povosem.
Když se stadenti asi na 6 minut sastavilí

u hostince p. hrnulo se na pábý vos10—12 ků kamenovalí, stad. Teichmann bylsilně
uhosen do levého Otakar Munsar pak nadramena,

levým okem. Jen rychlá jísda ujíšdějícíČechy pasumoboťvýrostci je pronásledovali kus cesty. Obšalo
byli odsouzeni: Fr. Friebl, sapíral, na 8 neděl,
Rohrich, Faltis, Hůbner a na 9 neděl sostře
ného vězení. Souda p. rada Prokš, vo
taaty byli pp. radové Ieakovič, Moravec a sekretář
P 1 Sapisovatelem byl p. anskultané Ctibor. |

Posvicenský věmeček, pořádanýv ne
děli dne 17. t. m. n re besední fljalkou „Ťy
pygrafické Besedy“ v Hradci Králové, vydařil se k

oboustranné spokojenosti skvěle. Výbor filialní koné
milou povinnost, vyslovujíc tímto srdečný dík všem

přísaivcům jejím, jakož i osvědčené hudbě p. Haka,co nejvřeleji odporačaje.
Jednání vlády špamělské s kubám

skými autememisty nemělokřženýchvýsled.
ků i nezbude Sagastovi nic. než pokračovati pro
ti povstalcům zbraní, jak to činil jeho předchůdce,
a zač se nyní samy vládní listy přimlouvají. —
Nový guvernér kubánský, maršálek Blanco odejel
jiš do Barcelony, onkud se na Kubu přepraví.

Výkonný viee měl v úterý
poradu, do níá dostavil se1 ministerský předseda.
Porada platila požadavkům jednotlivých stran pra
vice. Ve schůzi jednalo se nejprvé o pracovním
programu snémovny a o tsktickém postupování
proti obstrukci. Rozumí se samo sebou, že tato
část porady byla z pochopitelných důvodů přísné
důvěrná. Ostatněprý došlo v těchto věcech mezi
pravicí a vládou ku shodě. V druhé části pora
dy, které br. Badeni již přítomen nebyl, jednalo
se © požadavcích Dalmatinců, kteří naléhají na
stavbu drah, jež by Dalmacii spojovaly s Bosnou
a na zavedení chorvatského jazyka jakožto vnitřní
úřadní řeči v Dalmacii, poněvadš v Dalmacii jiné
národnosti hromě chorvatské není, neboť Vlaši
tvoří tam pouze 3 pct. obyvatelstva“ — Dnes se
bude jednat ve Výkonném výboru o požadavcích
Slovinců a Rusínů. Velké kluby jako český a pol
ský mohou o svých požadavcích jednat přímo s
vládou. (Co se týče programu pracovního, jsou
návrby německé na vznešení obžaloby na mi
nisterstvo v (bmto týdnu vyřízeny. Na druhý tý
den má přijíti na denní pořádek vyrovnací pro
visorium v prvním čtení. Pravice se bude o to
zesazovati ze všech sil a bez ohledu na to, slíbí
li vláda splnění její požadavků či-li ne, za schvá.
lení vyrovnacího provisoria. Nebaf ve vyrovnacím
provisoriu spatřuje pravice důležitý státní zájem,
který nesmí býti činěn odvislým na stanovisku neb
požadavků té neb oné skápiny. V otázce velkých
státních zájmů chce se pravice vždy touto zásadou
říditi. Ostatně dlužno podotknouti, že hr. Badeni
považuje požadavkyklubů pravice za přijatelné.
Pro schválení vyrovnecího provisoria budou kro
mě celé pravice dle všeho také blasovati ústavo
věrní velkostatkáři, pak skupina Mautnerova a Vla
ši, jenom te tyto tři posledaí skupiny na povalení
obstrukce nic nepodnikou. Odpor proti vyrovna
címu provisoriu bude tedy vycházeti jen od ob
strukce. Na pravici se coufá, že přes to proviso
schváleno bude. Kdyby se ale tato naděje nespl
nila do svolání delegací, které v listopadu mají
zesedati, pak br. Badeni neodstoupí, nýbrž odročí
na delší dobu říšskou radu a vyrovnací proviso
rjum bude pak cestou nařízení provedeno, s čímá
se v tomto případě Ubři spokojí. Zodpovědnost
ze neparlamentární vyřízení provisoria padla by
pak jenom na oposici. Před vyřízením provisorie
nemůže tedy býti o odstoupení hr. Badeniho ani
řeči. V případě odročení říšské rady byl by také
prozatímní státní rozpočet na rok 1898. ustano
ven cestou nařízení.

Amgileké ministerstvo svoláno jestna
sítřek k první podzimní poradě. Jindy ee dála tato
vědy v první třetině měsíce listopadu při nastolení
starosty londýnského, vlastně při banketě oa počest
lordmajora pořádaném. Tu předneslpředseda minister
stva vládní program pro příští sněmovní zasedání a
nasnačil takto svým spolaministrům, jakým amérem
se bráti mají. Letos nutká celá řada otásek k ury
chlení ministerské porady. V strojírnáchanglických,
které zaplavují celý svět svými výtečnými výrobky,
stávkují dělníci, Anglie strácí tím miliony výdělku
stráta tolika milionů jest tedy národním neštěstím.
Ministerstvo se musí snažit, aby stávka se ukončila.
— Dále žádají Spojené státy americké roshodně, aby
se rozhodla Anglie; zda-li je pro zlatou měnu. Sali
sbury., Balfour a Cbaplie jsou bimetalisté a finanční
ministr Hicke—Beachnemůže tak beze všeho pro zlatou
měnu se rozhodnout. Amerika žádá dále, aby právo
lovení mrožů mezi kanadskými a americkými přísloš
níky.bylo upraveno. Konečně je tu otázka indická,
V pohoří hymalajském a ne pomezí afganském utr

hiAapčané menší porášky.Nehoda ta činí nespoojené Hindyvůči vyděračným ličanům spupněj
šími. — Dále je tu otáska sudanská a obsasecí Ka
saly, kterou Italové chtějí nejdále do Vánoc, opustiti,
poněvadš pro zájmy Angličanů nechtějí si více páliti
prsty a vyhasovati miliony, které doma v Italii k ule
vení bídy nutně potřebuji. Také Francie jest s hrabi
vými Angličany nespokojena, neboť v západní Africe

„Náš Demev“, oblíbený a nejlacinějšíčeský
obráskový čtrnáctidenník sábavně-poučnýpro lid, na

nějš lze se kdykoliv předplatiti na adrcasu: „Náš Do
mov“, Nová Ulice u Olomoace.Předplání se poloročně1al. 20kr.,osloročně2sl. 40kr. i spoštou.—

vě vydán ročaíku VI. sešit 20 s tímto sajímavým,
poučným a rosmanitým obsahem: Václav Hanka. Ži

votopia. Jan Drápal. — Fo svobodný pám
s Nadutína. vý ob s nedávn dob Nakrealil
Václav Kosmák. — V katakombách. ka s řím

ské ti. Na Jiří Minarčík. — Ctibor Drnova
sDrnovic. Nehesl prof. V. Prasek. — Konec rien
Povábopisná povídka s východních Čech. Napsal Jan
Váci. = Finberků. — Básně: Legendy o Panně Marii.

Veršem vypravuje Vítěsslav Unzeitig: XI. Ospupném
TMM — Něco.Výměnkář. Z knihy „Mé Modlitby“.(Jan Načas.) — Ze života apodání lidového. — Naše
vyobrazení. — Ze Života slavných mušů a žen. —
Směs. Domácnost a hoapodářství. —Kronika — Zraka

pravdy a přísloví. — Žerty a vtipy. — — Vyobrazení:áclav Hanka. — ův fk na Vyšehradě. —
Kostel Ružomberku v ách Krealil J. Kautský. —
Smrť sv. Cyrilla v Římé a sv. věrověstové hlásají slovo
Bosí na Radhošti. Původní vyobrasení dle fotografie.
— Rumunští botaři.

(9) Z klerikálního alba. Předněkterým
časem zemřel v Praze obuvnickýmistr Jos. Hájek.
Znal jsem bo osobně velmi dobře a stýkal jsem se
s ním téměř každodenně, mohu tedy o něm svědectví
dáti a dávám je v ten způsob: Zesnulý byl klerikálem
od hlavy do paty A při tom poctivcem od paty do
blavy. Maličký příběh toho dasvěčiž, Jednou šel chudý
mistr Hájek kterousi pražskou ulicí, a našel obnos
několika set zlatých. Nerozpakuje se ani dost málo,
nesl jej rovnou na policejní úřad. Když tam došel,
potkal na schodech roskáceného muže(jakéhori sluhu),
jenž utíkaje dolů, prudce do Hájka vrazil. Co děláte?
ptal se náš pan mistr. — Jdu se zastřelit, odpověděl
tázaný. — Proč? Co se Vám stalo? vyzvídel Hajek.
— Ztratil jsem peníze, a nebyly moje. — Byly to
tyhle? Zde je nesu jak jsem je zdvihl. — Čímse
Vám odměním? Zachránil jste mne a mou ubobou
rodinu. Bůh Vám to odplatl —

U e. E. skušobní kommisse pro
školy obecné a měšťanské v Hradel
Králové přihlásilo se v období listopadovém 60
kandidátů a to: 41 kandidátů a kandidátek pro školy
obecné, 12 pro školy měšťanské, 1 z nauky o polném
hospodářství, %z jazyka německého pro školy mě
šťanské a 4 pro školy obecné. Zkoušky pro školy mě

šťanské počnon dne 8. listopadu a po školy obecnédne 15. listopadu. Z jasyka německého a s nauky o
polním hospodářství skoušky vykonají se dne 13.listop.

Zvěsti s východníchČech.
Z Bělé u Bekytulee. V pátek dne 15.

října o půl 11. hod. dopoledne byla naše malá, horská
osada poděsena velkým požárem, který zachvátil a
zničil stodolu se vší úrodoui hospodářskéstavení p.
Jaliusa Schmoranze. Jenom nadlidskémau namahání

fe zhoubný požár při velkém větru nezničil půl ve
anice. Oheň způsobili dva hoši, kteří v kůlně, napl
něné pící a slámou si obniček udělali. Škoda požárem
učiněná se páčí na 4000 zl. Pohořelý jest pojištěn to
liko na 3500 sl. Bohužel, že posudse osada neodhod
lala, aby si stříkačka pořidila a spolek hasičský
založila, ačkoliv v místním potoka vody jest stále

dostatek.
Z Police. Katolickájednota jinochů a mušů

„Vlastimil“ v Polici n. M. konala dne 38.říjaa svou
rvní valnou hromadu v sále hostince „Na Poště“,

kterou zabájil předseda vp. Bedřich Krieehofer, vítaje

shromážděnéKeetanským pozdravem a poukazoje naúkol této valné hromady. Na to přečten a sechválen
zápise schůse ustavující a přednesena obsáhlá výroční
správa jednatele o činnosti spolku, s níž vyjímáme:
Spulek čítá 76 členů; příjem činil od založení 163 zl.
11 kr., vydání 145 si. 15 kr. Knihovna čítá 180knih;
knih se calkem přečetlo 703. Přednášky uspořádány

Šy. Přednášeli:dp.JosefStejskal,kaplanv Náchodědůležitosti katol. jednot“ při schůzi ustavující;
. Bedřich Krieshofer, kaplan v Polici dvakráte

„U různých chorobách vohledu eocialním“ a „Kato
lická víra pramenem osvěty a mravnosti“ ; dp. Václav
Šitina, kaplan v Hronově „O dobrém a špatném tisku.“
Věecky
strem od 300—400 čítajícím navštíveny. Divadelní a
taneční zábava pořádána jedna. Výborových achůsí
konáno devět, týdenní echůze kašdé neděle, v nichš
mnoho článků a statí přečteno. Též zpěv a ušlechtilé
hry pěstovány. Takto snažila se jednota naše baditi
společenského ducha a přátelskou náklonnost, u nás
tak potřebnou. Z časopisů čteny: „Cech“, „Večerní
novimy“, později „Katolické listy“, „Obnova“, „Obrana

* „Dělnické noviny“ (2) Časové n (30, „Liový list“ (25) „Kříž“ a „Maria“ (1182). slavnost

ních dnů katol. sjesdu v Hradci Král. bylspolek nášúčasten, jsa sastupován čtyřmi členy. Jednatelská
zpráva vyslovuje na konci za povstání a soublasu

celého ční vřelý dík všem P. T. pp. přízniv

cům, jen to zejména: J. M. ndp. opat broumorský,vdp. P.Boman Cihlář, bisk. notář a kvardian Falk
vaký; vdp. inspektor a bisk. notář Pius Čtvrtečka,

vdp. čkan a notář Schuppl a mnobo jiných. Po té
přednesli správy asvó i ostatní fankcionáři, s nichě
zvláště důkladností vynikala va pokladníka. Vy
konané na to volby nového ru měly tento výsle
dek: Za předsedu P.Bedřich Krieahofer,za místopřed
sedu p.C. Vaněk, za jednatele p. Fr. Lelek, za po

kl . Jan Růžička, za přísedící výboru: pp.V.

Hraška, J.Cihlář, Weigert Otto, Jakubec V, nizVil., Dacháč J., Rufer Vil., Hanousek Vil., Huptic

náhoda I Josef, Vacek Josef,Klikar Josef; sa: Hodic Josef, Pavlínek Jan, Weigert Hu
bert, Wai Frant.; za rovisory: Pejskar Kaj., Hart
man Frant. Ku konci povzbudil vp. předseda v ardeč
ném doslova ahromášděné k horlivému plnění členských
povinností a veřejnému osvědčování ducha křesťan
ského; jakošto v předročer pak jmenovia Jeho Vali

čĎenstva provolal našemu | nejjasnějšímu panovníkutřikráte „Sláva“, oo s jásotem opětováno. — j
Bůh další činnosti naší!

Pamatujme na BMaticizábřežskou|
Od Kyšperku počínaje vtěsnán jest český divel mezi
něm ostrov lanškrounský a pohraničnýpruh ně
mecký. Česká městečka Dobrouč Dolní,Čermná aJa
blonné n. 0., české osady Vyprachtice, Nepomuk, Plá
ňa, Heřmanice, Herbortice v h sousedí s če
akými osadami na Moravě, které se prostírají mezi
Cotkytlem, Janoušovem, Hoštýnem a Zábřehemnajstraně
jiní a mezi Šilperkem, Písařovem, Čes. Rudou, Blu
dovem a Šumperkem na straně severní. Udržetičeské
menšiny na Šumperku, Zábřežsku a Silpersku na
Moravě proti záplavě germanisační v plnésíly, udr
šeti spojení českého prabu v seve oravě 6 Český
mi osadami v severovýchodních hácb, jest velmi
důlešitým zájmem celého českého národa. Redaktor
tohoto listu jiš předmnoha lety — ještě před zalo
žením Ústřední Maticeškulské poukasoval v pražských
i moravských listech na důležitý tento pruh český,
jehož sesílení v severovýchodních Čechách nevěnuje
se žádné pozornosti. Mnoho by prospělo české věci
v Šilperku, Zábřehu, České Radě atd., kdyby České
spolky s Rychnova, Vamberka, Žamberka, Kyšperka,
Jablonného, s Ústí n. O., Chocně a z ČeskéTřebové
udržovaly četné a přímé styky s Cechy v těchto osa
dách. V městech Šilperku a Šumperku český živel tone
v němectví, Zábřehu a v jiných menších osadách bo
juje boj na šivot a na smrt. V Zábřeze pruský mi
lionář Brass po 30 let rdousí český živel bezohledně.
Zpočátku mu v tom nikdo nepřekášel. Před 20 lety
se děly ojedinělé, avšak horlivé pokusy, zachrániti
české osady na severní Moravě před úplným odnárod
něním. S velikým úsilím buzeno v lidu národní vědomí
a láska k jazyku matefskéma, mnobá osada vyrvána
s nadvlády odrodilců,spojených s německými továr
níky. Němci, vládnoucí na moravském sněmu založili
si na národním pomezí v Šternberku, "Unčově, Šam
perku, Šilperku, Zábřehu, Mohelnici, Mor. Třebové a
ve Svitavách mocné bašty v obě gymnasijních,
realných, odborných a měšťanských škol, které české
okolí neblase poněmčovaly. Po dlouholetých bojích
srazili se ové, celý český sever moravský stál sa
jedno, muž vedle muže, aby paralysoval nepřítele a
vyrazil ma tu srádnou sbraň poněmčorání české mlá
deže nejen v útlém jejím mládí, ale hlavně v letech,
kdy charakter její se ustáluje. Za tou příčinouzřízena
společným úsilím všeho lidu severomoravského gymna
sijní Matice, která s nemalými obětmi a s napjetím
všech sil sřídila v Zábřeze české asium, jehož
dvě třídy s dvěma pobočkami uvedeny již v život.
Na 150 mladých duší — budoucí to naděje našich
tužeb a snah — dochásí tu ukojení duševních svých
potřeb a výchova jejich děje se pod dozorem zname
nitého vedení a skušených pedagogů v duchu vlaste
neckém, ryze českém. Jame opravdu hrdi na toto vel
kolepé dílo, jímž severní Moravě dostalo se význam
ného obrození, že nepřátelům českého národa přechází
nad tím, sluch i zrak. Čeští rolníci, řemeslníci, ba i

porovali uskutečnění vlasteneckého díla. Jak však to
jiš bývá, tento svatý zápal u našeho lidu přechásí
v blahé pocity spokojeného ochabnutí, jakmile zří, že
dílu, které tak zdárně podařilo se mu zbudovati, se

někud daří. Lid severomoravský ochabl v hmotném
podporování Matice zábřežské, právě když tato musí
napjati všecky síly, aby gymnasium doplnila, udržela
a k rozvoji přivedla. Ovšem lid severomoravský v hor
ských částech jest ponejvíce chudý, který letošními
živelními nehodami velice utrpěl. Nám Cechům na
českém severovýchodě musí býti na rozkvětu Matice
zábřežské zrovna tak záleženo, jako Moravanům,
neboť velice by český živel utrpěl a mohutný Něme
cký klín by byl vrafen do našeho českého tělesa,
kdyby české osady na Šilpersku, Zábřežsků a Šam
persku germanisaci podlehly, kdyby Němci české kraje
až po Šternberg, Olomouc, Unčov, Litovel, Mohelnici,
M. Třebovou, Svítavy a Březovou zcela opanovali.
Pamatujme proto i ve východních Čechách při radost
ných událostech. při zábavách a plesích na Matici
sábřešskou, přičiňme se, abychom častými dárky Zá
břešské matici vlastenecké její poslání usnadnili. V čele
výbora gymn. matice zábřezské stojí vlastenci osvěd
čeni, dp. Fr. Ermia, farář v Bludově, jakožto před
seda, nadučitel K. Krásný v Sudkově jakožto jed
natel, JUDr. Fr. Jadra v Zábřehu jako pokladník,
ředitelem pakgymnasia jest Dr. Frant Kahlík, který
dříve o věc českou na Opavsku získal si zásluh ne
hynoucích.

Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 16. října 1897. 1 hl.

pšenice sl. 7-96 až 1000, šito sl. 6.70 až 7.00, ječmene
sl. 490 až 5-30. oves sl. 9-80až 3.36, proso si. 4.00,
8-10, vikve «l. 5-— aš 000, brách sl. 7-30 ai 10.0,
dočka sl. 14.00až 16:0, jáhly si. 9.00 až — 16.60, krup
9— až 23-—, bramborů sl. 1-16 až 1 80.

(Zasláno.)
Od medic. autorit vřele odporučené řecké víno

silící prvéhořádu Mílawrodapkne 1láh.sl. 1-60
čl láh. 80 kr., v demijonu 1 Jitr zl. 1:66 dodává
. F. SEIDEL v Praze, Vodičkovaul. 30. Hlavní

sklad pronaše země'.
éž drabý druh, méněsladký: Achaler sec.

za stejné ceny. K dostání tamtéš a v lékárné A. Spory.
koňak v demijonu 1 litr zl. 3. —

Nejvyšší vyznamenání zlatá medaile na „me
zlnár.“ lékárnické výstavě 19896.— Zásylky
drahou i poštou. (180)



C) Nábytek. Vybary pro nevěsty.
k Oplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výrobaa sklad nábytku

KI SKUHERSKÝ,w Hradci Králové
od antoa náměstí číslo 87.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamy.

Čenníky a nákresy na požádání frko. ©

OIY*Vývozde všechzemí! "Z
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá mdalice
Na zemské hosp. prům. výstevě bulharské v Plovdivu 1898
nejvydší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař=
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. 1. cena.

Čestný diplom N. V. Č.

Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna
forárna na piana, pianinaharmonia a varhany

AL. EURO LHOTA
V Hradci Králové

Filialní sklady: ve Vídni, Il.
Salesianergasse 51. v Brně,
Orelská ulice č. 7., vPraze:

Král. Vinohrady, Karlova
odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

plana, pianina
s anglickou repetičné i obyvídeňskou mechanikou
nového snačné sdokonaliného

provedení
a harmonia

evropskéaamerickésoustavy
všech rozměrů v cenách, při
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené 1 vydalné sručnosti

neobyče jně levných.
M Ba spláiky za výhodných podminek

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko.
Záruka pětiletá.

solidní, český, křesťanský závod!

==

Prosí o vzácnou přízeň oddaný

+00+00C0+0+00
Oznámení!

K blížící se památce věrných dušiček
dovoluji si ve známost uvésti, že mám
na skladé velký výběr
nejjemějšího hedvábného
apírů všech odstínů též
lsťy a dráty k dělání růží.

Ceny stanorím to ohobrzláště levné.

Doporučuji také mýmým nákladem vy
danou knížečku: 210,

Vaččná památka na
zemřelé rodiče a dobrodince

Vykonáte-li pobožnost tu. potěšíte
duše svých milých více, než dáte li jim
na hrob sto věnců.pp-Cena © kr.

Ye větším počtu levněji.
K laskavým zakázkám se odpcroučí

Jos.4008000 knihařwHronově.

Velectěnémn obecenstvu |
Přesvědčte se, že množno výhodněi

u našinců svou potřebu podzimní, jak
v trikovém tak i v bílém prádle pro pány
i dámy puučech, ponožek, rakavic, man

„žet, límců a nákrčníků, jakoži i v lněném
a bavlněném zboží se zaopatřiti.

Veledůstojné duchovenstvo uposorňoji
na stálý hojný skladmp-kolárků “

ve všech číslech.

Podporujte svou častou návštěvou zase

Stanislav Jirásek,
specienií obchodklatorským prádlem

Wp>Svůj k svému! i

5 v doměp. Hutlyna Vel.náměstí.ODOoOoOoooo

Pro
Ve všeobecně známém a plné dův

c. k. místodržitelství ve Vídni ochválenémústavu p hre

ručních pr přijímajíse divkytéž na celé
Zaopatření a tucí sc za dokonalé ozďělání.Záokonolení v německéřeči.

Un ávuo úplné ojenosti úz 40
stojný B zprWo(P a job apo podáz ochotyvní správce Luto

rova ústavu a gymn. katecheta w Hiredel pen
Jan Cheli, prokuratorw Genetiné pošta , penFrant.Bodiák,rolníkvDiviověpoštaStudenána
Moravé,pán Daniel Bóébr v Sirakenieich, paní
WH. Ree dlová, choť vrchního úředníka státní dráhy
w Plzai, Nerudovaul.960, pan Jesel F +čalou
ník w Klatovech. Písemníddotazy zaslány na, p

Anežku Eítterovou,
majitelku ústavu Vídeň VIII., Lerchenfelderstrasee, č. 46.

Prakrické

rychloprací stroje
se ždímaďiem

na nejvýš výbodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a kdocílení čistého prádla, anižby tím prá- P

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej

i no.ější soustavy důkladně zhotovené sa oeny £
levné obdržeti.

Uposorňuji na sdokonalé nejmovější tezací
stroje exoentrické e mláticí stroje s kuličkovými
ložisky. Prasí stroje má též na skladě p. Karel
D,ušel, ne sw. Janském nám. v HradciKrálové

a p. Kolář, hotelier v Bělohradé.
VYLVYKZYZY

k HERA
vPrase,

Malá Karlova ulice
číslo 147-L,

doporučuje

za ceny tovární:
Koberce

kpotahování nábytku
Koberce

nadívany.
Koberce

k postelím.
Kobercene stůl

na postele.
uutliko»

Ja Hrade Král, a výhod. Čaoh

Dovoluji si P. T. ctěnéma obecenstvu

osnámiti, že příchod k hotelu v „Adalbertinum“ již hotov jest a taktéž i vše zařízení
uvnitř a proto žádám P. T. velect. obecen
stvo o hojnou návštěvu. Chci každému

výbornou kuchyní
a velmi dobrým pivem
hradeckým i plzeňským posloužit.

Zvláště činím velect. obecenstvopozorna
na veliký výběr

tu i cizozemských vín
ve velkém i malém. Proti hotovéma placení
2%, slevy nebo 4měsíční úvěr.

Veledůstojné duchovenstvo upozorňuji
napravá přírodní mošní vína.

EXostinsképokoje
čistě a vkusně zařízené jsou vědy k zadání.

Vlct. přízni P. T. obecenstva se doporučuje
a o hojnou návštěva prosí

MaxKrištůlek,
nájemce hotelu v »ADALBERTINUM

OPP

Račte žádati kobercové vzorky! Udá
ní jakosti žádoucno| | (219)

M běl= DMMas
v hJ hJ N hJ +

k Železné
mříže, okna, okenice, dvéře, vrata, ploty 3

W- Železné UN
konstrukce, vazbya mosty nejlevnějiprovádí žA. Rainberga,

%velkodíína zámečnické w Pardubicich.

96 Rozpočty acenníky sdarma afranko.
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jest nejlepěí

přisadou kávovou |
$, 106822“

Vino
červená a bílé jakož i šumivé

nabízí

Správa vinařství
knížete 169

Jiříhoz Lobkoviczze ski
: na a lopá zámeckých

č u 0 u 0 0 0 O 0 0.0 0 0 O. 0

mi i dále důvěru svou věnovali a sli
sím,aby (15buj vždy vzornou, poctivou obsluhu.

RALMOO AI G6

n +

hd ©
n n

1 soukeník :
) V RYOCHNOVĚN K (
. nabízínadobu podzimní .
+ “
2 čistě vlněné látky 8
= PRD“vlastaí výroby. -SN e
| Račteš učiniti jen malou objednávku na
a) skoušku ! *

hd Vzorky na požádání zašlu franko. =2

a Děhuje všem svým milým veledůstojn a: (Č

Ň velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro- .

a u
m e

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

abí í

ve ové vlsstní dilně na amě é troh'ářské i čalou
nické sboží vyrobená

franc. způsobo. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

šicí stroje
Přes 13 milionů

vyrobeno a vyprodáno.

Jo. vysnamenávají.

Co. ako. s
ec Králové,JSinger Don třída370.
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oltaře sachy, ran . budy Ne Ů M| vyrabitelhospodářskýchstrojůJ “ J JOGLY, > vPřepycháchu Opočna
a 9

a veškerý kostelní nákytck | dokorační malíř l vyrábíjakospecialitu
180 v každém slohu Ď v Novém Bydžově © (© čistiof mlýnky na obilí

správně, solidně a čistě provádí: M RS ; svého vlastního, patentemchráněného vymáleza, v době
'umšl. závodřexbářskýa sochačkký © Pian | PYBĚc najetzotné

pro práce kostelní. Kzařezněj salierkprovednívšech4 ČO ŘEZAČKY
v a Z ha o R) | v noži uvnitř broušenými, za nejlepší uznané, 158| | “ 'Petra Buška synové Ř zalef Kostelů © gp-zrotovníio "pa

v Syohrově. . při trvanlivémalířskétechnice. | s mlýnskýmik ého vl (h éh
Z pantyKtmm | ŘRCu pprátmmaly08jedodncáhoa doSŽ| und řmjazmcomná tato ronomníoat„Tes . vynikajícelehčím chodema větším výkonem;

Provedenopřes200oltářů. Nejlepšíodporudení. + loji obrás z vé olejomalby na plátně a ma: ře- rychleprací je keddímady, ro kaldnu domdcnontMnožství vlastních nákresů a fotografií . 2 | pro poloviční úsporuvýlob pracích nevyhnutelné.

, Epodtdaaíbol ore noanšootdlotěJŠ"URLJí obezýroblsoručenaep ač olda
LILILILICALAC D9 ) 0 +.. | Cenníkynapožádánízdarmaafraece.

Právě vyšly České kalendáře
nakladatelstvím

'.

AAAAKAA
—AM

WWF>Pozor z koupf

pravé Franck ovy kávy,

nebot?v obchoděvyskytují se bedničky a balíčky,

jež nejsou ,
pravou F ranck'ovou kávou;

nýbrž tg“ nápodobením,a prosíme tudiž by
86 na

- následující Ochranné Známky a Podpis“
přesně zřetel bral:

Čzomdeov,Pazooa:ox Košroz LINEC *b, Zázáza Bezvaaiě.
n mottiř,= W©

ru 2 iktetenErnkové - 1 eee I'ranoh'ovy 

J, OELADRENÉNA V VLMEENÁU
Kalendář na rok 1896

předčí daleko všecky dřívější ročníky co se úpravy týče.

Velký Mariamnský kalendář pro I'd kstolický, redigorán od mone'gaora Ad
Rodlers, sídelního kanovníka r Č. Budějovicích, cena 50 kr.

Malý Mariamský kalendář, cena 30 kr.
Národní kalendář pro čas a věčnost, cena 60 kr.

Malý Národní kalendář pro čas a věčnost, cena 30 kr.
Kalendář k umotěnímejsv. Srdcí P. Ježíše a P. Marie, redigován od

mocvignora Adolfa era, sídelního kanovníka v Č. Budějovicích, velké
vydání, cena 50 kr.

Kalendář k uctění mejsvy.Srdcí P. Ježíše a P. Marie, malé vyd.,cena 30 kr
Svatá rodima, redigován od mosignora Ad. Rodlera, sídelního kanovo íka v Č

Budějovicích, velaé vydání, cena 50 kr.
Svatá rodina, redigorán od mosignora Ad. Rodlera, sídelního kanovníka v Č

Budějovicích, malé vydání, cena 30 kr.
Kratochvilný slabikář a veselý kalendář obrázkový, cena 50 kr.
Veselý kalendář obrázkový, melé výdání, cena 30 kr.
BRelník. Kalendář pro zábavu, poučení i k užitku našich hospodařů, redigován

od Josefa Dumka, člena rady zemědělské království Českého a redaktora
„Pražských hospodářských novín“, cena 50 kr.

Vojemský přítel. Kelendst pro všechny příslušníky ozbrojené moci jako stálé
vojsko, záložníky, zemakou obranu, domobranu, j kož i pro vysloužilce a
všechny přátele vojenského stavu, cens 60 kr.

Český hasič. Věnovaný zábavě « poučení hasičů, jejich rodin a všech přátel
hasičstva v zemích koruny České, cena 50 kr.

Zdař Bůh! Obrázkový kalendář pro všechny příslušníky a přátele hornictví a
hutnictví, cena 50 kr.

Svatvoterní kalendář pro katolíky, jejichž den života scbyluje se k večeru a
ro každý domeček, který má svůj křížeček. S velkým tiskers, oena 50 kr.

Velký zábavný kalendář, I. díl, v tuhé vszbě s plátěným hřbetema slatým
titulem, cena 1 zl.

Velký zábavný kalendář, IL díl, v tahé vazbě s plátěným hřbetem a zlatým
titulem, cena 1 al.

Velký zábavný kalondář, III. díl, v tuhé vazbě splátěným břbebema zlatým
titulem, ceoa 1 sl.

Za hotové nebo na dobírka lze objednati přímo

v nakladatelství J. STEINBRENERA ve Vimperku
(Sumava)

aneb prostřednictvím každého knihkapectví

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řesbářskýviPraze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
Kříž se sochou Krista došel v úplném pořádku

a jsem úplně spokojen s provedením jeho. S díkyza
aflám povinný obnos se srdečným přáním všeho dobrého.

V plné úctě

Navštivenky

60 kr. výše
nabízí

B. knihtiskárna

P. Jan Lotočnik,
farář.V Čibuzi, 15. prosince 1896.

“
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Stálá výstava v nově zbudovaných prodejních
místnostech.

HYNEK GOTTWALOD,
továrna na železný nábytek

v Praze, Na příkopě, „U Špinků,“
doporučuje veledůstojnému ducbovenstru: 161

Koberce. Záclony. Závěsy do oken. Pokrývky na stůl Pokrývky
na postele. Prošívané přikrývky ovní přikrývky. Vaky na
cestu. Houně. Deštníky. Župany.Žalenné postele Noamé po
stele. Mycí stolky. Matrace. Stojany na šaty. Zástěny ke kam
nám. Přístavce ke kamnům. Ubláky. Nábytek s obýbanéhodřeva.

Pravé perské koberce. Zahradní nábytek,
ČEAERANAAKAAAANANANMvePROOn

—N ——

člzy

E) azok |
Sičk 3 |28 (J.BARTA,

„Bšsáš © V RYCHNOVĚ N. KN. f
Ý 2380- Ó ai X Havlíčkovaulice č. 197.
o A PE: 5 Ň doporučojese P. T. kněžstvua patro

= 5 s B šš vý - : nátoím úřadůmSEC ke
gzšsk: 98 ku pozlacováníoltářů,náhrobků
o zi Bž < 05 a veškerýchpotřebkostelních.

© : : pš : 7 Mimoto přijímáa vkusněprovede

Šššíj A malby chrámů.
85 ez Vzorkypžedložíse na požádání.

= čá Ě “ Veškerésakésky Kkárekěkry vkusně tr

bee 



Kočáry*
nejnovější soustavy, práce solidní,

ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

w Hradci Králové.
Vyznamenán na výstavách: V Jaroměři stří

brnou, v Dobrušce zlatou, v Praze sáníbronzovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší

Vysnamonéní čestný diplom s právem ražezlaté m je s korunou.

X—
Kupujteodsvých, podporajtesamisebe!

Pravé přírodní —
pas- VÍNO "UN

PRD-!litrza28,30,40,50,60280kr "O
doporučuje 186obchod vínem firmy:

Alois Sláma
v Praze,

Kr. Vinohrady, nároší Palackého tř. a Skrétovy ul.
V sudech levněji! Cenniky zdarma.

pRB* Vinný ocet 1 litr 16 kr. "jj

ANT. DRAHOZŽAL,
pozlacovač v Humpolci

dovoluje si doporučiti

své práce vld. duchovenstva, sl. patronátním
úřadům a ct. obecenstvu jak

ku zařizování mových i obnove
vání starých otářů, kazatelen,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení
za Ceny mírné. 94

ep- Víceropochvalných vysvědčenípo ruce. US

ooODvvvourou oso ouwumuuWumow
FILIÁLKA

živnostonské bazky PO Čechy AMiran (|Královskátř. č. 12. V PARDUBICÍCH vovlastním domě
———

Akciový kapilál 9 milionů zlatých. Reservní a pojistní
fondy přes 2,000.000 zlatých.

, Adresaprotelegramy.Živnostenská Pardubioe.
Učet v clearingu poštovní spořitelnyč. 830.389.Telefonč. 6s Směnárna
koupě I prodej všech druhů losů, cennýchpapírů, akcií,riorit,zástavníchlistů, devis i valut. Výměna a es

kont tažených zástavních listů, obligací a veškerých ku
ponů. Poukázky na všechna bankovní místa tus i cizo
zemská. — Zvláště čilé spojení s Amerikou, Zakázky
pro bursu za podmínek nejvýhodnějších. Zálohy (půjčky) na
cenné pepíry a zboží za mírný úrok. Eskont směnek a jich

umísťování(emicily). Gechorárání p ných papírů. — Obslarávání imání vkladů
na spořitelníknížky naS Pokladničaí oto; v běžném
účtě a na účet girový proti vydávání cheků. Konvertování a
obstarávání půjček hypotekárních a komunálních. Komisio
nářství pro cukrovary, prodej cukru a petroleje ve velkémc

Vysnamenán na výstavě v Hradci Král. p. 1894
slatou medailií 6 diplomem.

Svůj k svóma!

podle nejnovějšího amerického
způsobu vyrábím a konám ve
škeré pracav obox ten spadající
přesněa solidně na základědlou:

holetých zkušeností, ru
če za nejlepší obelubru a
nižší ceny než všude

jinde.
Cténé přízvi obecenstva
poroučí se v úctě plné

Josef Čáslavský,
zubní teobnik 88

Pražská ul. č. 77. v Hradel Král.

id Svůjksvému! jj)
V.VACEK,

závod Šškolkářskýzu
sm vPamětníku u Chlumoen. C.

nabízí

pro zimní a jarní vysasování stromy 0
vocné vysoké“ i krsky, sasenice pro šivé
ploty, křovinyozdobné, konifery,divoké stro

Nejnižšíceny!

4POMTTITO

my pro stromo pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levnéceny — Výborné

zboží — Poučný sdarma.

-|

obuv z nejlepšího materialu, od nejjednoduš
šího aš do nejjemnějšího“a elegantního

provedení.Výhodná koupě
MG“pro každého. "B

Veškerá obuv zhotovena jest s kůže vy
robené ve vlastní jní koželužně a
můžeme tedy za solidní matetarial ručití. 199

E ospodyně.
te přijme ed na faře vvOlešnici u Nerébo Městamed
Metají buď svobodná aneb berdětňá vdova, nejméně 40
roků stará, obou jesyků zemských mocná, zachovalá a ve
vedení takové domácnosti obeznslá. Dálší dohodontí ústač.

Pravý nezkažený
->čŠěelíned

čistí krev naší, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem alabého žaludka
a sotavujícím se. Zeovrabné poučení přidáno
(174) je ku kaédé láhvi medu. —

Zaručeně čistý med Ize koupiti
u Antonína SSejnohy,
cukráře na velké podsíní v Hradci Král.

OOODOOCO
sS0oolalněpolitické spisy

RudoWiaVrby.
1) Národnísebeochrana . 2al. 20 kr.
2) Budoucnostnároda „1, 2,
3) Otáska zemědělské — . 1, 20,

4) Bocialně-demokratickáopolečnneh 1, 80,5) Boj proti klerikalismu . 40
6) Povaha moderního bapitélu —.. -14 — «
7) Hříchyspolečnosti . . .. 30,
8) Dělnictvov bojí za ovápráva .1, 3,

Spisy ty lze nejlépe objednati u spisovateleRud.
v u Praby. Pošta v místě.k

MP bed AREA EEN, ba Za" m

© K příští stavební saisoně |$
doporočuje, )

1“ laspekcev Týništizvlastníchlomů :v Dřižnách blížeVejenle 4

k kamenné desky !
Č řimsové,ohodníkové asohodové i
í | Uposorňojemenejmene." sýláčinest 4

i vplotnách kanálových. |
+ V hotelu Adalborinume. x

i Objednávky přijímá a dotazy zodpoví
NM (217)

50
UD 2

v moderní barvé dra
pové.

Metrzi. 3.40.
Na menčikov neb oblek

stačí 3 metry.

Vzorek této látky, ja
kož i bohatý výběr mo
derních drubůnaobleby,
svrcbníky, zimníky Aa
menčikovy jen. zaru
čené jakcsti a v mir
ných cenach se na po

žádání k nahlédnutí
franko zašlou.

Pevníčečeský zasýt.

ED, DOSKOČILA
vwChocni.

w PRAZE,

Koberce

Kban

Umělecký

"zavod
10) promalbu

Odborný závod
pro malbu oken

chrámových.

Rozpočty,náčriky atd.
Jakož | veškeré rady

obdorné zdarma.

Žádné

sesouvání
asřícenísestudnívíce!

Ctěným správém obcí, pivovarů, cukro
varů, vůbec všech průmyslových podniků,
jakož i pp. stavitelům a soukromnikům
při seřinovéní nových studní, dále etěným
správám dolů při stavbě šachet nabízí se
nížepsený stavitel c. k. priv. bezpečných
zdravotních cementových studní a šachet
ku provádění těchše (e zárukou. | Studně
tyto předčí všecky aš posud užívané ne
jen tím, že stavba jejich jest úplně bez
pečná a lehce k provedení mošná i v té
nejsypčejší půdě, ele hlavně tím, že každé
soečištění vody, vzniklé prosakováním
rosličných výkalů zdmi, úplně jest vylou
čeno, oožš jest velikou výhodou svláště
tam, kde se studně s nedostatku místa R
těsně při stokách nebo záchodech saklá
dati musí. Stavba stadní těchto jest po-©
měrné ©menším nákladem spojena neš uf
studní obyčejných, nač avlášté uposor
ují. Leskavé nabídky saslány buďtež podadresou:

Věkoslar Navrátil
úředně oprávněnýstavitelo.k.py bos

je osmentovýchstudníJ, pošta Velké Čakovice
Praha.

oiihatiikuiuuikokAkiML.,MKEOO

Op“Každásprávaodpadá!©

letázdravávoda!Ef“Přímonezničitelné! ©

Záruka:

hkld

T

WALDEK A WAGNER
v Praze

o.a k. dvorní dodavatolé.
Úředně oprávněný skrod

k zařizování vodovodů
pro obce, velkostatky, továrny, lázně

atd. Nejprektičtější anglickéafran
coasské klosety. Sprchy, hydranty
pouliční, požární a zahradní. Vodo
měry. RoaryHadice. Stříkačky. Fon

tány. erpadla všeho druhu. Mon
táše proti sárace vlastními montéry provedena po
skytuje i zabezpečení proti zamranutí.

Cenníky a podrobné rozpočty zdarma a franko.

Václavské náměstí čís. 32.,
doporučuje:

všech druhů, a sice: Stůčkové koberce, koberce
před pohovky, salonní koberce, předložky k lůž

kům, lambrekýny.

látkové, marokánské záclonyžinilkové, portiéry, sá
elonykrajkové, záclonybílé, oreme neb barevné,sá

olony n el tyloré, záclonyjednodílné(story).viněné neb plyšové pokrýcky na

rs ěíkrývkyflanelové,omrgtirev i se
ersti o ralob evádau osstovní,plaidy

deštníky pro pámy,oleg.dak.Kíky adne atd.



Jindy a nyní.
PobyljsemjednoutéšvevlašskýchBenát

kách. V rozličných hodisách nočních slyšel jsem
s různých stran Úlabol zvonů. Tázal jsem se sklep
níka, cože značí to zvonění. I odpověděl mně:
Mnichové jdou dochoru. Překvapilo mne to. Řekl
jsem sám k sobě: V novověké Italii zachován te
dy etihodný obyčej staré církve. Středověk a nový

jest tu pohromadě. — U nás zachován obyčej
ten jen jedenkráte za rok o vánocích. Jen v po
svátnou noc tu zpívá „jitřaí“ chvály duchovenstvo
i lid Hespodies. — Je to skrovný zbytek bývalé

vné víry a radostné pobožnosti předků našich. —
inuly ty časy, minuly. Tak bývalo jindy. A ny

- ní? — Nyní v době velkolepých vynálezů vyna
Jesli jsme asi nový způsob „jitřních“ obválospěvů
čili jak lid říká „hodinek“.

Nedávno zpívali je pání v říšské radě. O půl
moci rozezvačela se brdla jejich a byl (o neslýchaný
dosud chválozpěv, jejž zaspívaly nejnižší vášně
lidské. A jeli tomu tak, še se přísní mnichové
občas po hodinkách i bičovali, ta musíme říci, to
že bývalo jindy. Nyní mají k tomu páni zákono
dárci pěstě, .Jineály a železné rémy. — Jindy a
nyní! — Pochmurný středověk se 6vou zasmušilou
pobožností a se svým truchlým chorálem jest pře
konán. Máme za to nymí veselou říšskou rada 8
moderní hudbou. — Ale jako každá věc svou
špatnou a dobrou stránku mívá, tak je to i a tě
mi novověkými „jitřními chrálozpěvy“ na říšské
radě. A co je tou dobrou stránkoe Jejich? Jest to
vážné poučení pro lid, kteró bych asi těmito slovy
vyjádřil: Národové koukejte se, jak je to ošklivé,
když si lidé nadávají a se perou. Tak jen se ho
nem smiřte, ať to Boží slunéčko jiš brzy v míru
svítí na Rakousko blažené.

Jindy a nyoí! Bývávali v Čechách v tom
temném středověku loupožní rytíři. Nejkatoličtější
král Karel, otec vlasti, je pronásledoval, jejich
hrady pálil a jejich urozené osoby věšel na stro
my. Tak bývalo jindy. A nyní? Nyní jsme si vy
nalezli nový způsob hradů loupežných. A kde jsou?
Nechť nikdo nemyslí, že hradem loupežsým nazvu

bursu a loupežnými rytíři podrodné a lichvářskéžidy. Ne, to neřekna. A co bychz toho taky měl?
Rušil bych veřejný pokoj,a to nechci. Kdybych
řekl, že hierachie 8 jejími velkými statky jest tím
Joupežným rytířem, to bych veřejný pokoj nerušil,
ale těžko říci, co mení pravda. — A abych řekl,
že v Prusku je lonpežným rytířem ten militaris
mus — (vojenství) — jenž vyssává nesnesitelnými
daněmi obývatelstvo, co mně je do Pruska? To
ať se vyssává, jen kdrž to u nás není A tak kde
jsou ty loupežné brady? Jaou to jisté radikální
redakce a tiskárny. Čest jest drazší statek, než
peníze. A o ten tak drahocenný statek olopují ti
moderní rytíři bez kobyl každého, kdo syebodně
myslí a mluví. Nemyslím, že takovým rytířem jest
Jedině a pouze svobodomyslný redaktor. Ten chu
ďas je tak asi „pavošem“, neli ještě méně. Ten
se při tom sotva nají. Ale tiskárna má hlavní zisk.
Tiskárna musí 80zaměstnávat a vyplácet, tak páni
a panošové hbitě do díla. — „Co se nejvíce čte
a platí, to musíte psát, rozumíte. Tak téžká věc
to není. — Především přepadejte klerikály a to
ve dne i v noci; potom ostatní naše odpůrce. Ale
ne abyste dělali jen a jen politiku.

Osobní nectné skutky a když jen trochu jest
možná, takhle třebas i cizoložatví a na kněze po
dobné věci, pište, ať to je pravda neb není. —
Česť musíte bráti, to nám vynášínejlépe.—
Ajeli majitelem listu nějaké „družstvo“ s nějakým
doktorem v čele, tak musíte psáti, že jen jebo
srdce vřele pro národ bije a jenom může býti
spasitelem národa. Ostatní jsou všickní zrádci a
blbci. Ne abyste někde problebtli, že se srdcem
má rozuměti páně doktorova kapsa, a spásou ná
roda, že je jeho ctižádost, která bo žene za man
dátem poslaneckým.

Jindy a nyní! Jindy loupešný hrad zapalo
vali a rytíře věšeli — ale to bylo v tom temném
středověku. Nyní? — Nyní se na to najme „ka

-tolík“ ne javobodomyslnější doktor se sdravými
mlavidly a bybným jazykem, Svědomí k tomu
třeba není: ba to by překáželo. K němn se při
beře několik „opravdu“ svobodomyalných katolíků,

něco belvetských sedláků, dva neb tři židé, avsí
Ba pranýři na novo o čest oloupený — le
pičovi se blahopřeje a jest od tobo dne zapsán v
národní martyrologium (seznam močeníků). Dobrá
stránka při tom je ta, že za dnů našich může více
lidí študovati, najdou obživu všickni.

Jindy a nyní! Jindy býval katolický pohřeb
výrazem té prardy: Uloženo jest lidem jednou
umříti a potom bude soud. A proto byl jako jedi
nou velikou prosbou: Miserere mei Deus! Smiluj
se nade mnou Bože! Při tom všem však jevila 80
veliká úcta pozůstalých k vebožtíkovi tím, že jeh>
nejbližší si jej k hrobu nesli a láska svou mo
dlitbami a dobrými skautky mu prokázali. Na hrobě
stával prostý kříž s výrazem naděje v život věčný
a vzkříšení. A nyní? Nyní už žádný člověk na
světě nebřeší, leda tak ta nějaká babka středové
ku. Nyní je pohřeb vítězoslavný pochod, na počest
velikána neb i velikánky ustrojený. Nositi tělo
jeho,to je zastarslá; bolí ramena, k tomu jsou
kobyly. A modliti se za sesnulého? Snad nemy
alíte, že je na věčnosti v nějakém trestu? Ach!
Vždyt on byl sde purkmistrem, poslancem, vla
stencem? Vždyť on byl tak něžným manželem a
věrným jako skála! Vždyť ou byl lidumilem, jako
jich je málo. Koukejte vždyť po něm zůstaly jen
tři činžáky a villa. Ne! Modliti se, to je středo
věké! Věnce a hodně věnců, třebas na vůz věnců;
on si (o sasloužil. A na hrob kříž nebo avíce?
To bývalo jindy! Nyní „va dušičky“ vytáhvčte
ze skříni staré věnce a fábory, kupte věnce nové;
dejte visitky na brob našimavelikánům, a na ště
drý večer na broby dítkám oříšky a vánočičky. —
Porce pečeně a litr plzeňského není ještě v mo
dě, — ale při těch obrovských krocích, které
vzdělanost dělá, kdo ví, nebadeli to modou.,—
Tak to je nyní! A dobrá stránka toho zálaží v
tom, že se spotřebuje na věnce jen drátu na tisíce
zlatých, ale chudina bladoví a v uzavřeném území
České děti škol nemají.

Jindy a nyní! Jindy ovšem lidé bez vad
nebyli. Ale tolik jest jisto, že várodové za dob
víry šili šťastněji, blaženěji; tolik jest jisto, že za
dob víry národové mohutní. Nyní jeme odpadli
od Boba, a šťastnějšími, blaženějšími nejsme. Na
opsk! Kam se ohlédneme všude stesk a rozerva
nost, až tak mnoho, že se život stává břemenem.
Nyní misí z rakví kříž a břbitovy posety bývají
věnci, — a nepřátelé naši chystají nám rakov a
z vlasti naší má se státi rozšířený břbitov Slova
nův.— Národ, který už anina břbito
vech se nemodlí, přijde o život.

Školský návrh Ebenhochův a
jeho nepřátelé.

Nejprudčí agitaci proti školskému návrhu
Ebenbochovu zahájili socialisté; prozatím uspořá.
dali protestní schůze v Praze, v Plzoi a v Ustí
p. L. Zde vysýval dělnictvo řečník Tobisech, aby
se vší rozhodností vystupovalo proti pozemštění a
zklerikalisování školy, ana doba naše patří prý
vědě a pokroku a nikoli zpátečnictví a protože
prý dělník nemůže dětem svým dáti nic jiného,
než dobré školní vzdělání.

Jak ta věda socialistická vypadáa kam sociali
stický pokrok spěje, to český lid již ví; páni 8e
chtějí dělit s těmi, co něco mají, aby na útraty

made a šetrných lidí dobře se míti mobli.e v posýlání dítek svých do školy nejsou nejpilnější
— zvláštěna venkově — to jestpřece také známo.
O opravdovou vědu a pravý pokrok se socialistům
tedy asi sotva jedná.

A jedná se pánům socialistům snad o českou
národnost? O tom pochybujeme ještě více. V úter
ním odpoledníku „Nár. Listů“ se o nich píše:
„Socislní demokraté v rakouském parlamentu a
8 vimi také tak svaní Čechové Hybeš, Steiner,
Vrátný a všichni ostatní, kteří se vydávají za
Čechy, jsou spojenci nejzařivějších nepřátel čes
kóébo národa a jazykových výnosů, proti kte
zahájili obstrukei.“ Předminulou neděli potvrdili

prardu tohoto tvrzení socialisté českobudějovičtí,teří při volbách do okresní nemocenské pokladny
spojili se tam se didy a Němci pod vůdcovatvím

dr. lsraele Kohna a Josefa Taschbla
úhlavních to nepřátel všebo lidu českého na Bu
dějovicku.

Poněvadž socialistům nejedná se ani o vědu,
pokrok a národnost, nemůže český národ ovšem
8 nimi jíti. Český lid však také ví, že socialisté
jsou přátelé volné lásky a celý český národ does
ví, jak nesmrtelně se pan Tomáš Garryk Masaryk
a krajní radikálové blamovali, když pro sirotky
nebezpečného anarchisty Kříže vybrali několik set
slatých milodarů, které pak choť vězněnébo Kříže
s jiným anarchistickým milánem prohýřila a tak
na účet národa dobře se měla. My chápeme jediný
důvod socialistů proti Ebenhochovu návrhu: soci
alisté jako přátelé volné lásky ae svého stanoviska
nemohou horovat pro Ebenhochova náboženskou
školu, ktrra usiluje zvelebit výchovu nádožensko
mravní, která chce prodloužit kázeň školní na
mádež 16—18 letou, která nejen v čas pravidelné
návštěvy školní od 6—13 let, nýbrž i pak v opa
kovacích hodinách chce žákům poskytnouti takové
vzdělání, které v praktickém životě nejvíce by jim
mohlo posloužiti. Socialisté nemohou potřebovati
zvýšení kázně, mravnosti a pravého vědění, poně
vadž rozumný cbudý lid by jim pak na lep ne
sedal a neočekával by spásu svou od zničení
křesťanské rodiny a soukromého majetku.

Čeští katolíci a zvláště kněží vždy se drželi
základního programu českého národa. Agitatoři,
kteří namlouvali českému lidu opak toho, sami
svému tvrzení nevěřili. Ačkoli mladočeská strana
a její noviny nikdy nenadrřovaly katolíkům, ba
klofly je, kde mohly, přece katoličtí kněží a voli
čové ihned začali podporovati mladočeské kandi
dáty, jakmile vystoupili proti nim socialisté. Ka
tolíci snášeli se také s umírněnějším učitelstvem
ačkoli věděli, že lásce jeho se netěší. S umírně
nými živly budou hleděti na dále vyjíti. Nikdy se
však se neshodnou 8 učiteli radik. pokrokářskými,
kteří všady podporují socialisty, škůdoe víry, kře
sťanské rodiny a Českého národního, samospráv
ného a státoprávního programu.

Odpor tří mudrců od východu — známých
učitelůHolasa, Mikury a Schustra vysvětlu
jeme si jen jich neobyčejnou láskou k socialistům,
8 nimiž táhnou za jeden provaz. Nábožným jest
pan Holas nesmírně. Když se děti modlí, dá ruce
za panimámu a lelkuje na podlahu; zkoumá patrně
jakou osnovu tam předou pavouci. Pan Schuster
má ovšem klerikály a sedláky od jakživa k smrti
rád, jenom že páni rolníci té jebo lásce nechtějí
věřit. Pan“ Mikura, který patří do třetice těchto
nesvatých tří králů učitelstva na Cbradimsku, aapi
ruje patrně na křeslo ministra vyučování, neboťjest
ukrutvě chytrým politikem. V „Budči“ chrudimské
žádal totiž poslance pana Udržala, aby Mladočeši
hlasovali nejen proti školskému návrhu pana Eben
hocha, ale vůbec proti všem návrhům od klerikálů
pocházejícím. Židovští liberálové, kterým se jedná
o zničení většiny, by měli tohoto svého vynikají
cího spojence, totiž pana Mikuru v Třibřichách
u Cbrudimi zafasovat do zlata a radostí okolo něho
tancovat, jako kdysi židé tancovali okolo zlat. telete

Slavná „Budeč Poděbradská“ patrně
„Budči Chrudimské“ její tři velikány závidí, a
proto ve scbůzi své v Nymburce odbývané vyslala
do boje proti návrhu Ebenbochovu také svého
Goliáše, jmenemSmutného, který pochází z nej
slavnějšího sídla českých hus, až ze Sadské. Tento
přeučený pán, který patrně žádné hlouposti nevy
štěbetá, když jí neví, neměl sice na sobě šelmo=
emrtiče pana nebožtíka Pacovského v tom světo=
borném vkamžiku, když skutkem dával odpověď
oněm „dravcům“, kteří prý se (kdy a kde?!!) na
hrob Lindnerův vrbli, a když před tváří celého
národa oznámil, že české učitelstvo se octlo v roz
poru— s poselstvem českého národa.

Zmiňuje se o učitelském sjezdu v Kutné
Hoře a nedorozumění, které tam povstalo
mezi pány poslanci Pacákem, Sehnalem, Plačkem
a učíteletvem,pravil pan Smutný dle „0. N.“:
„Kdežto učitelstvo vidí — a zde před tváří něko
lika členů našeho poselstva tvrdilo — že návrh
Ebenhochův je návrh atlačovací, poselstvo nechce
toho připustiti, konejšíc nás, že není pro náš
(v Čechách?) obav.Avšak uěltelstvo české
mechce klerikálaí školy ani pro jiné
země a ukazuje na nebezpečí, že by se odtud



reakce číše Poapistraznámoje zonUaltnéjisých zemí Ihestejaým. Te lyl předměš speme.
My ol nepřejeme autonemie návrhu
Ebenhochova avi pa jebe změně, my
máme své * Na to pan řídící ušitel
Smutný pleskal o Pappaoheimekýeh,komitky si
zahrál na by státníka, vypeskoral do
konce růžová skla tanáchodského pana Schustra,
udělil lekci ve vyáší politice panu Udržalovi a
pravil pak,sarášeje ma spojenatví Mladočecbů
8 ně mi klerikáli: „Než, pánové, kdož
by znás Čechův zabýval se schutí poli
tikou se tohoto spojenství!

Velké slovo sadského Bismarka byle vyřčeno.
Svět se uvšem po něm nezatfás' a pan brabě Ba
deni ani brvon neškubl. Nevíme, co se dále dělo,
zejrena na Kapitolu v Sadské, ale pan dr. Eben
hoch jistě po řeči paca Smutného svůj bumor
neztratil. My jsme +«e upřímně řečeno při četbě
řeči pana S:nutného vesele pobavili. Kde pak
jinde nalezne člověk takovou bloubku myšlenek,
tak diplomatický bystrozrak, tak fascinující vý
mluvnost?!

-Pan brabě Badeni měl by si věru pospíšit,
aby pana Smutného ze Sadské si pojistil s
svého nástupce, neboť takovým oblapíkem není
ani chrudimský pan Holas, který jako národní

-učitel má přece všestranné vzdělání, kdežto takový
„profesůrek“ na střední neb vysoké šk.le má jen

„úzké odborné vědění“. Ano, naši radikálně svo
bodomyslní páni učitelé, to jsou chlapíci — va
vědě i v politice — neboť o lidech s tak zvaným
universitním vzděláním mluví hezky s vysoká: ta
kový nějaký... takový jakýsi na př.

rofessůrek Kaizl, Bráf, Runda atd. atd. Vzhledem
této okolnosti, my klerikálové, kteří jsme se na

vysokém učení ničemu nenaučili a kteří prý jane
zapomněli, čemu jsme se na atřední škole naučili,
netroufáme si 8 panem Smutným-Bismarkem ani
polemisovat. Duvolíme si proto jen skromně na
jiném místě citovat úsudek pana vicepresidenta
poslanecké sněmovny, dr. Kramáře, jehož přečtení
radikálním pánům učitelům odporučajeme — ovšem,
pak-li milostivě přiznají, že pan dr. Kramář poli
tice trochu rozumí. Pak vidí, jací jsou „státníci“.

l přkladamstatě v před!
Dr. J. S—ý. — Všude dnes stonásobnou

ozvěnou nám nepřátelské kohorty seřaďují se
v mocné fallangy ve jménu lesklých hesel „vlasti“,
„Bároda“, „vzdělanosti“, „svobody“, „pokroka“.
Což divu, še i katolíci se probouzejí z omamující
lethargie, že energicky chápou se akce poslušní
hlasu velkéhoLva XIIL: „Nikdo neoddávejš
se nečinnosti a zahálce, níkdonesůasté
vejindifferentními“ —

Než akce mnobých, směřující k jednomu a
témuž účelu musí býti dobře sorganisována, musí
býti jednotná, beslem všech katolíků
budiž: Jednejme svorně, spojenými silami, ajed
notme se ve spolky, posnejme se na sjezdech,
dej ne světu pozoati, 00 jswe aco chcemel — —
Staletou zkušeností potvrzeno je pravidlo,že sjed
nocenost dává sílu. Sjedpocenostshromažďaje
rozptýlené síly, trpaslíka přetváří v g'ganta. Kato
lická organigace musí býti odleskem organismu
lidského. Jako v něm panuje consen8us onu8,
conspiratiouna, consentientia omnia—

pon býti i mezi námi souhlas a ajednocení).
Proto za posledních dvou měsíců pořádáno

bylo od katolíků všech zemí mnoho imposant
ních sjezdův. — Počátek učinila pyšná kdysi
královna siné Adrie, Benátky; od 9.—12. srpna
hostila účastníkytřetihoeucharistického kon
gressu. Vedle známých, duchem i postavením vy
nikajících knížat církevních, patriarchy Sarta,
karčinálů Ferrari-ho, Scampy a Manary jednání
súčastnily se horlivě veliké zástupy obecenstva.
Tento sjezd, jímž zabájeny byly všecky
ostatní, měl za blavní théma bájiti „práva
duše“, nejdražší naše patrimonium, ohnisko veš
korého katolického života. Vznešená idea tohoto
kongressu zasluhuje plnou měrou posornost socio
loga; je schopná obrodit celý svět.

Po romantické Venezii živý Milán pohostinně
přijal nadšené účastníky XV. italského katolického
sjezdu. Zdařil se nad očekávání akvěle, ba pře
výšil všecky ostatuí. Jeho čestným předsedou byl
zmíněný neohrožený kard. Ferrari; skutečným
markýz Vavřinec Bottini di Lucca, jednatelem prof.
Rezzara z Bergama. Bylo odbýváno 5 veřejných
schůzí za ohromnéhoúčastenství 4—65tisíclidí
všech tříd. Zvláštní zmínky zasluhujeklassická
úvodbí řeč kard. Ferrari-ho, v níž mistrným spů
sobem rozvinul celý p m katol. akce v Italii;
jeho řeči důstojně po bok ge staví řeč hraběte
Paganuszicbo o účelu ajezdu. Neméně skvostné
byly řeči advokáta De Moiana o poslání pa
pežství, P. Zocchihoo vědeckém katol.
tisko, P. Matiussiho o katol školství, prof.

Sommarchiho o náboženství ve školách,
univ. astudujícího Tovinicho o témže předmětě,
Radini-Tedeschi-hoo společné akci katol.
isiků s klérem, dra. Sacchetti-boo polit.
volbách, vévodydona Albertaza o založení
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kate) univesaity, a o
dělate blidď n o vořejnéanĚcl
kotel, prol.Toniela o selsbých spelešen
atvech, advobíteSeslyo buutí kefal, 

Crispolti-hé© povinnmesctechbateliků
s ebocních zogtuitelsdtech. s. úajenta
Visalti-boo u če kažel stuňestsbých
agpolcích.

Bjezdtest, jak jemeJS petadanem svým vůochkydosavádní. Rehepšní a
mem.tabo jes) etovšený list italského sednážetva
loshasdakéma episkopátu, půný jedovatého amáští,
a pak výnos ministerského předsedy Radiui-ho
směřující km potlačeníkatol. spolkového života
v Italii, nepočítaje v to více méné brubé útoky
liberální šurnalistiky. Itelští katolíci sí ten výnos

miuisterského předsedy eo nejméně berou a
udoa bráti k srdci, protoše ni v mojmenším ne

překročili mteze loyality. —
Třetím vel sjezdem by) katol kongres

e Acireale na SieiliiSúčastnilosejednácípřes
2000 laiků v. Čestným předsedoabyl biskap
Genuardi, skutečným baron de Matteie. Povaha
tobote kongressu byla veskrz praktická. Rozdělen
na 5 sekcí jednal o všech morálsích i kmotných
potřebách ostrova. Zvláštní zmísky zasbubují řeči
kom.Ciofalae agrárních komtraktech, o
zakládání rolnických záložen, sýpkách,
rolnických a řemeslnických kopsulé
tech; dále prof kom. GalatiSceuderi-boo založení
dražstvapro rozšiřování dobrých koik
o založeníkrajinskýchlistův, pakvelkého
listu pro celou Bicilii, sabra
ničních dopisovatelích atd.

Jeskutečněs potěšením,žezatomteostrově
katolíci čile chápou se akce ku dobru jak bmot
nému takfmravnímu obyvatelstva. —

Nejinak počícají si němečtí katolíci. I oni
pracovali a dosad trpělivě pracují blavně ma ejes
dech. Dějiny těchto jsou odleskemveškerého
života v Německu za posledního třicetiletf. I dnes
mnoho očekávají od svých ojesdůr. Poslednj sla
vili dame29. srpsa t. r. v Landshutu. Počet
účastníků páčil se ma 10.000. Předsedou byl říšský
poslanec Bachem, místopř. baron Hermann, jedna
teli Hotter a Reellehrer, baron Ows, sedí Giessler.
Zaslány byly telegramy oddanosti sv. Otci, katžeti
Luitpoldovi a císaři Vilémovi.Kaíše Lówensteina
Porsch promluvilio římské otázce za šivého
souhlasupřítomných; pak pojednánoo sonboji,
dkolství atd. atd.

O našem katol. ajezdu v Hradei Král
napsáno bylo s dostatek. :

Nežje téžnutao,byse veřejněa společně
rukovalo nejen o akci křasťansko-socialná ale —
třebas řídčeji — je na výsostžadoueno, by 00
studovalyspolečné ideje katol. vědy, by
se žadost učinilo nejen potřebám prakti ale
aby se též v patřičné světlo postavily vědecké

riecipy. I věda musí se postaviti na základ
Křestanský. Za tímto vapešeným účelempořá
dán byl velkýkatol.mezinárodní vědecký
kongresa ve Frýbnrce ve dnech 16—21.
srpnat. r. Předsedou byl baron Hortling s mmi
chovské university, professor filosofie. Jeho úvodní
řeč: „Zda máme katolickou věda?“ pot
kala se s velkou pochvalou. Celé jednání bylo ros
děleno na 9 sekcí. Nejživěji bylo debattováno
o vědách socialnich.

Důležitost resolucí tohoto sjezdu musí uznatí
každý, uváží-li jak velká je příbuznost a páska
mezi idejemi a prakátekýmjednáním.Tolo je vždy
odrazem prvnějších.

Veškeré pozornosti zasluhuje též interna
cionální kongress na ochranu dělnictva pořá
daný v Curichu ve dnech 23.—26. srpna t. r.
Charakteristické je, še vedle soc. demokratů 50
bo hojně sůčastnilí katol. sociálové.
Jisto je, že zde katolíci dosáhli velkého mravního
vítězství. Katol. delegátů se ajezdusúčastnilo 80;

Ná mezinimi:Decurtias (Švýcar);dr. Hilbe,úller, far. Farschnaer, prof. Beck (Němoci);

pí. Vogejsangová (sa Rakousko'; prof. Toniolo, advokátSerralunga (sa Vlachy);Gaston
de Viart, abbéDaeng, D' Augustin (Bel
gové); abbé Lemire (za Francii). Mimoto súčast
nil setéž velkýpočetpředsedůkatal. dělnických
spolkův, obzvláště francouzských.

Soc. demokraté vyslali: Liebknechta, Bebele,
Pernerstorfera, oba Greulichy, Egidi-ho, Oaelcha,
Axebroda, Tom Mana, Vandervelde-bo, Soldi-bo,
Brauna. Guesde-ho atd. — Předsedou ylzvolen
Sherrer a místopředsedou Decurtius.

Byly zde zastoupeny hlavoě dva proudy:
katolický a soc demokratický. „libe
rální, zůstal nezastonpen. Katolíci byli v menšiné,
tři pětiny všech súčastněných.Vzdor tomu do
vedli si zjednati vážnost u svých protivníkův, proti
nimž bojovali s odvahou, chladností a úspěchem.

Konečnězmínky zaslubuje též Solnobrad
ský katol. dělnický sjezd. Resolacejeho jeou
zajisté všem známy. —

Naše ajezdy všem, kdoš dobré vůle jeou,
poskytují vhodnou příležitost ku společné
cené akci. Jejich účel je zřejmý; pracují veřejaé,
netají se tím 00 chtějí, jako to činí 60e. demo
kracie a hlava její židovska freimaurerie. Veřejcá
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Nuže,bastií,pracujev temtozimgfm6

čile v naek alcic er
Sa Babe vzpešené ideje,12 naše vjnedy;

dá
bacelébraje. Nerbtsami

jednou za sebe zodpovělají My věsk, jako dobří
vojíni, pracujme. Laboremua! Kde chce mít
shnilý pokoj, ať si bo má. My s důvěrou v Boha

pracujme jednotně a svorně pro síra a vlas.aboremus! Pracujme
m

Politický přehled.
Krisepaříše. Órad a vasiém m00

mářství. President posl. sněmovny dr. Ketbrein
vzdal se náhle presidentetví. Uličnické výtránosti
ne říšské radě učinily bo nervosním, mimo to jako
rozený Němec zdráhal se ostře žakročiti proti li
berálům a tak působil opět mrzutosti pravicí. Aby
nemusel a lovže do bláta, ujel doříšeké rad y
Mezi kandidáty ministeratví se jmenují dr. Ebeg»
boch, některy Český velkoststkářnebo dokoace
umísněný liberální velkostatkář. Does přijme císaž,
vrátiv se z Budapestu do Vídně, místopředy Abra
bameviče a dr. Kramáře. Nepodaříli se urovnašá
nynější zmatky na říšské radé, pak se připouští
možnost ústavní změny v Rakousku. Vypočítoné
Maďaři již s možností touto počítejí. Nechtějíu
zrušit pragmatickou saakci a rozdělit říši, platil
by milostivě i dosavadní příspěvek na spalečné
záležitosti, avšak uherský předseda ministersva —
v zastoupení prý ministra zahraničních záležitostí
— řídit by zabraničnou politiku Uher, ministr
honvedě by řídil vojenské záležitosti říše — psý
v zastoupení společného dosud ministra války, a
Uhři by si upravili též celní a obchodní smlouvy.
Plán Madarů není tak špatný. Cbtějí proměnit
Rakousko- Ubersko — v Uhersko- Rakousko,
chtějí zkrátka opanovati celé naše mocnářství. Jed
nu společnou vlvdu by ovšem měli všichni nézo-.
dové rakouští, vládu židovskou. V Uhrách me
ovládá dnes veřejné mínění a vládu šlechta, ale
židoští milionáři a novináři, kterým za různé dva
ceti aš padesátitisícové správní radství v železnič
ních, baskovních a průmyslových podnicích jména
svá propůjčují a statirují schudlí šlechtici z dříve
nejslavnějších rodů uherských. Z Němcůzdá se
jedině Luegrova strana chápati, že Maďaři chtejí
; Němcům rakouským zakroutit krk.

Dr. Kramář píše ©politieké sltunel
v „České Revui“: -Jak by byloheaké,kdyby
mladočeský radikalism pomohl německé obstrukci
ze slepé uličky, donutil v nynější situaci mlado
české poselstvo k »nejrozhodnějtí opposici« a po
mobl zase Němcům do sedla! A ae tém sterým
Němcům, té slabé, bezmocné literálaá straně, ný
brž Němectvu zfanatisovanému do krajnosti proti
všemu, co není německé, Hlavní list vídeňský (N.
fr. Pr.) byl dost naivní, že své sklemání a svou
zlobu otevřené přiznával — a v českých listech
se to otiskuje jako pozoruhodný hlas — proti
mledočeské delegaci. Opravdu až dojímavá naiv
nost — anebo něco horšího. Radikálně pokroková
strana volá národ do zbraně proti strané svobodo
myslné, poněvadž prý zradila mladočešství! Bohu
díky, že strana svobodomyslní setřásla ze sebe
konečně poslední zbytkypolitiky velkých frásí a
malých skutků, politiky, která utracovala mladé
síly a svěží energii na hezúčelné bouření, ješ na
nejvýš prospívalo těm přátelům českéhonároda,
kteří dočkati se nemohli příležitosti, aby nové
boutí' českého lidu lámali persekucí a policejní
politikou. Bobudíky, če na dlouho pominuly doby,
kdy outili nás, abychom měli za národní hrdin
ství, když někde v noci použito nepřítomnosti
strážníků, aby pomazány byly dvoublavé orly a
poštovní schránky. Poštovní schránky a orly oči
stili, a »Cislejtenism« zůstal jak byl.. . Nedivte
se, že zahostilo se v českém lidu tolík skepse a
nedůvěry k hrdinným frázím! Tu chcete, aby če
ský lid dále šel po cestě planých demonstrací? A
to chcete dnes, kdy vidíme, že všecko, COje 08
cionálně německé, bouří u nás nevídaným úsilím
proti pouhým ministerským nařízením, podporo
váno mocnou šurnalistikou, síleno projevy z Ně
mecka, přojevy německých professor, politiků,
celé německé žurnalistiky, a přece bez výsledku!
Za jazyková nařízení Rakousko v základech se
otřásá, pravideloé funkce státu jsou přervány, zá
konodárství nepracuje — a my máme lidu slíbo“
vati, že mu dobudeme celého státního práva
rázem? Kao může a smí šádati od nás takové
klamání lidu? Nebyla by to néjborší, oeprominu
telné nepoctivost? Mohla-lise taková veliká a
prázdná slova omlouvati dříve politickou naivoostí
a lebkověrností, všeobecným utlačením, dnes byly
by takové sliby úmyslnou lží a klamem. Takovou
politiku musíme přenechati těm, kteří nikomu ne
zodpovědní mohou v politice dělati, co s nejsub



jektivaějšího svého stánovíska za dobré uzaají.
Al: ovšem, tny zřádil: prý svobodomyslný pto

m, zaprodsí se klerikafisma, zradili moderníolu! Předevšímtěžto chápati, odkid se najed
nou *zaló takové nádšení u oás pro tu novou,
bhresukratickou školu, kde se smí českému vlaste
ctví učíti jen tak úkradkem. Vždyť snad posud
chčeme školu svobodnou,ale svou, českou sto
Jo! A tu přec můžeme mit jenom autonomisací
školství. Anebo snad máme hýri proti této auto
mnomiive školství, aby si alpětí Němci nesměli
zaříditi svou školu, jak se jim to líbí? Platí
pad autonomie jen pro hás? Oslatně gdá se, že

myslně missionářství v alpských zemích, kdy všemi
silami musíme bojovati proti útoku spojeného
Němectva za práva a svobody jazyka svého, a
kdy alpští Němci jsou jediní, kteří věrní svému
národu přejou stejné právo tahé ostatním. Máme
sbad my pomábati k tomu, aby v alpských zemích
zvětšen byl vliv německo-nacionálního učitelstva,
jekož vidíme v severních Čechách? Je to v pro
spěcht národa našeho, aby take v alpských zemích

roučela nejkrajnější německá strana? Ne, bud
me svabodomyslní, doma, pro sebe — ale nevnu
cujme nikomu své přesvědčení .. . Rosoluce při
jata sborem důvěrníků (v Praze) otevřeně a upřím
ně prohlašuje, že není více místa pro politickou
romantiku.= Dr. Kramář obhajuje dále nynější mla
dočeskou politiku etapovou čili drobečkovou a
praví, že centralismos, založený na převaze něme
cké ztratil sice podmínky, které jej činily možným
že však prostou setrvačností bude se držetiještě
dost dlouho, třeba visel, jak řečeno ve vzduchu.
Pat pokračuje: »Ale boj proti němu bude snad
nější a výslednější, poněvadž ztratil na ceně i v
očích těch, kteří posud jej měli za jedinou spásu
Hše.To tím spíše, protože za Němce, s kte
rými jíti nelze, nutno hledati náhra
du — a tou jsou Slované a konservativaí Němci.
Aatonomistická pravices její programem autono
mie (samosprávy) a rovnoprávnosti je historickou
natností, ona je nutným článkem, ve vracení se
neší polovice říše k přirozeným základům, které
opustil absolutistický centralismus V tomto roz
voji, nutném a nevybnutelném, my Čechové mu
síme státi v první řadé, se starým programem,

mem státního próva a rovnoprávnosti. Čím
výce naše váha ve státu bude růsti, fm rozhod
něji a pevněji musíme státi za idcalní, opravdu
český program rovného práva všem národům. Bu
doucoost nesmí být: na místo Rakouska něme
ckého Rakousko slovanské, nýbrž heslem pro
budoucnost musí být: Rakousko stejné spravedlivé
ke všem národům, královstvím 2zemím, beze vší
umělé převahy jednoho nad drubým. A k té bu
doucnosti jdeme — a nikdo víc jí neslouží než
úěmecká obstrukcee. Dr. Kramář měl vzácnou od
vaho, říci českému lidu kus pravdy. Jsme pře
pvědčeni, že by byl pověděl ještě více, rozhodněji
a otevřeněji, kdyby jako poslanec uemusil míti
ohledy na své poslanecké soudruhy a na spodní
radikální proudy ve voličstvu. Pravdu bývá ne
bezpečno říci, oeboť snadno se naleznou Jakobíni,
kfeřísrážejí hlavy anebo připravují o mendát. Česy
se brty ovšemzase méní, a pek sráží národ hlavy
Jakobíném, až problédne a přijde k rozumu.

Dr. Btenkbeshk oveřejnil o nynější poli
tické a pariamentární sátuaci v lineckém =Volko
blattn« článek, v němž praví: „Dvěma dny prázdně,
kterých vyprosila sobě od presidenta dra. Kathreina
obstrukce a které jí tento povolil, poskytnuta byle
příležitostk rozp.avě o situaci. Návrh bar. Di
paula oeof dokonce pokusem o přiblí.
šení se katolické strany lidovéklevici
o tom nemůže a nesmí býti řeči. Kato
Jická strana lidová můžejenna pravici
čekati podporu svých snah. Proto také

jmé setrvá v pevném svazku s ní. Oka
smžik, kdy by se mělo konečné zakročiti rázně,
nebyl by nepříznivý, jelikož obstrukce jest unavena
a jak se podobá — také jiš přesvědčena, že tak
dále věci jíti nemohou. Hlavní zájem soustřeďuje

-68ovšem na vyrovnávací provisorium. Po té stránce
jest faktem, že »mlecí řízení« 1. ledna 1898 pře
stane. Ujištění © tom stalo se ve vší formě.
Dlužeo tudíž jen litovati, že obstrukcí zmaří se
polevy parlamentem, jež vytčeny byly za podrobné
debaty o vyrovnání. Nebude li vyrovnací proviso
rlum obnoveno, nebude míti mocnářství 1. lednem
1898 počínaje, žádné společné armády, žádného
společného ministerstva zahraničních záležitostí a
žádných společných peněz, pak jsou Rakousko a
Uhersko skutečač spojeny jen personální unií a
není potom také žádné celní a obchodní jednoty,
a kdyby Rakousko také potom bylo s to, aby
uzavřelo madarskému obilí cestu, uzavřely by Ubry

-zajisté hned svoje území našemu průmyslu. Nastal
by zmstek, jehož následky byly by tím nevypo
čítatelnější, čím tento stav jest náhlejší. Kvotu
může císař na rok prodloužiti, avšak vše ostatní
visí ve vzduchu. Pro existenci monerchře, pro její
vážnost velmocenskou a tím také pro zájem stát
ních občanů jest žádoucno, aby takovému stavu
abnormálnímu se zabránilo. Že Rakousko potom
ponese ještě rok staré břemeno, za to poděkovati
se může pověstné obstrukci, která zmařila včasné
projecnání předloh vyrovnacích. Nevím, zdali ke
polická strana lidová bude hlasovati pro vyrovnací
rovisorium . Učiní-li tak, bude se jí musit přisnat,
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že býla podtáda státní úbzbytáostí, ktěrá zdá +e
býti jiným strenáth zcela Ibostejnou. Opposiční
streny neodmítejí vyrovnací provisoriem k vůli
vyrovnání, nýbrž aby demotsttovaly proti vládé.
Katolické strana Hdová remá ni nejmenší příčiny,
by se stavila po bok skupině Sc tidov
ským liberálům a socialním demokratům a s té
mito svými zapřisáblými nepřáteli bouřila proti
kabinetu Badenově. Pokud dovedeme situaci po
souditi, vyrornací provisoriám najde většinu ©
projde navzdor obstrukci. Potom budé zase povin
ností tnsjority, provisortom nahraditi brzy lepším
definitivem, sle také tomu bude hledět zabránit
obstrukce snova. Tak jeví se kletba obstrakce ve
světle vždy novém, ale pořáde horším. V posled
ních dnech kolovaly pověsti o krisi kabinetní.
Byly lichy. Ale jest významno, že nalistině nových
ministrů byla jmena — německých liberálů. Z toho
je vidno, že německo-liberální strana doufá v brzké
své dosazení na lavice vládní, což nám také čel
nější poslanci této strany zcela opravdově potvrdili.
Tím jest dokázáno, že celá nynější štvanice nemá
jiného účelu, leč pomoci německým liberálům opět
do sedla. Náš lid však nechce žádné liberální
vlády. Poslanci budou tudfs vějet, co jim jest
činiti.«

Drobné zprávy.
Zprávy dlécesní. Ustanoveníjeon:p. Frant.Douda, farář Štěpanický, sa faráře do Dohaliček, p.

Frant. Bakoě administrstor, za faráře ve Rtyni, panAnt. . kaplan Jilemnický, sa administr. do
Š c, p. Vinc. P an Štěpanický, za
kaplana do Jilemnice, p. Frant. , Reomysta, sa

Jana do ic, p. Frant. Puchmajer, ka
eznický, za ini do Popovic. Na

čínek vstoupil: p. Jan Bičiště. dékaa v Popovicích.

prá ěné ásto : i: icefara rem hraběteana racba od 22. října; Popavice, patronatu
náboženské matice, od 2. listopadu b. r.

Sňatky. SlečnaAnna Okenfusova, dosra
. dvor. rady a presidenta krajského soada v Král.

dci, olavila v úterý dme 126. ledna sňatek svůj
s panem MUDrem Jos. Jarkovekým, plukovnímlékařem35.pěšíhoplukuvTáboře,kdeaž dosud
rodina dvorního rady bydlí.— Sleč. Em. Kórbrova,
dosra rady zemskéhosoudu vKrál. Hradci,pana V.
Kórbra,slavilav týšdenpo 11.hod.dopol.saňs
svůj s panem Frt. Opálkou, o k. adjenktem okr.
soudu vLedči, v kath ním chrámu Páně v Hradci
Králové, sa přítomnosti hlavně zdejších dam. — Sleč
na Ant Zafoukova a pan Laud.Hamáček, měst.
svěrolékař v Hradci Králové oslavili rovněš v úterý
ešatek svůj v zámecké kapli v Staré Libni.

(Osobní. Pan prezidentkrajskéhosoudu v Chra
dimi Antonín Černý a subetitati státního navladnictví
ppdr. HabéčekaEm. valisejišna
nová svá místa v Králové Za to dnešního
dae opustí naše město p. substitut státního návlad
mictví Antonín Maliovský a adjankti kraj.souda po
Břesina a Jedlička. Všichni jmenovaní vé a =o
něš pp. adjanktiČervinkaa Uhltěšilise v městě
našem pro milou a vzácnou svou povahuupřímným

sympe jím. Vestředu večer řádaly jim ys08d
covské Tmipraostechhoto n erkaru přátelský večírekne počest. eme v chásojícím pánům v novém
jich působišti 'mnobo zdara.

Změny ve stavů soudceovokém. Ad
janktemv Jaroměřiwestal p. AdolfMojšíš,auskul
tanti p. Karel inka stal se adjunktem ve Veselí
m.Lašaicí a p. JanUhl vTeplici. Dosudbyli přidě
Jeni c. k. kraj. soudu sdojšímu.

Počet státních úředníků rozmnožen

byl r. 1897 o 1531 nových míst s plstem 1,968.312zlatých. Roku +=8g8 bude počet úředníků opět
rozmnožen o 3766 a platy těchto úřadníků obná
deti budou 5,245. 54: zl, takše běbem dvou let
přibude 5297 nových státních úředníku s platem
7.313 759 zi. Mimo to mnohým třídám úředníků
byly platy zvýšeny.

Svatovácia nr + HradeiKrálové
pro Ústřední Matici štolakou vybraný, obsáší 378 al.

Spolek pro ošactní ohudé mládeže
v Badolfinu obrací se k P. T. dobrodincům s prosbou,
aby lidamilné sneby jeho imedéle podporovali. Sab
akiběsí listina kolovati bude příštího týhodne

Odsouneny opirlstiute. V dne
36.říjnat. r. komalosousdejšíhoc.k.krajského
soudu súvěrečeé čení a fazatickým šenatým spi
ritistoe, Frentiókom Vaňuroo, kominíkemze Krá
lové Dvora, tamtéž r. 1066 narozeným a sěným.

C. k. státní zamepitals v Hradci ové kladlomu za vínu, Šo em letošního roku, jakož i dříve
řed více lidmi posmíval se učení a obyčejům kato
ické církve vstátu sákonněnsnané a de je slohčití

hleděl a $e 00 tak dopustil přečina proti veřejnému
pokoji a řádu v $.903. tr. s. vytkuutéhoa dle téhoá

rafatres . Vdůvodechseprací: Obviněný
je. Vaňera bydlel! přes dvě leta ato aš do srpna
18097 vwdomě Františka Posděny v Králové Dvoře a

celý ten čas, zejmena letošního roku hleděl man
daly Pozděnovy, jejich dceru Anau, kteří katolického
vysnání jeoa, přemluvit, aby přístoupili k učení spi
ritistickému, jehož sastancem jest, s za tím účelem
súmyslně hanél a slehčoval učení a ob katolické
církve a jemu se posmíval, neboťdle soublasného svě
dectví manšelů Frentičkaa Marie Posděno jejich
dcery Anny, provdané Šmídové a sotě Jana Šmídapřed
nimi a před více lidmi velmi často zejmena i letos
slehčova! katolické obřady, kteréžto přestupky oba
loba výslovné uvádí. Zajímavé bylo líčení manželů

Pozděnových jako svědků o počínání medií ve schůsíchiritistických, které jsou nejsprostším šviadlem na
hloupost lidskou vypočteným. SrčdekPozděne přivá

ben byl Fr. Važerou do jedné schůze spiritistické, kde
jako edit pila Marie Kytnarová. Melium
posadilo se ta fidli,počalo a plakati a vztaho

valo popřítomných posl ch raku. Fr. Vaňuraeposorníl p. Posděnu, fe má mediu — M. Kytnarové
podati raku. Když tak učinil, napomínala ho, aby ne
mlavil e nejednal ti medianům, ale uvěříl jim a
chodil do jejichachlzí. Po daném napomenatí medium
přocitlo a řeklo Pozděnovi, že semřelý bratr jeho stál
s chlapečkem podle něho. Kdyš p. Pozděna upozornil

Kytnarovou, žs bratrovi chlapec sídný nezemřel, odila: „Tak to mohl býti anděl!“ | Poslacbačíměli
při přelíčenío těch mediích, které nábodou nikdy jiný
Boviděl, než-li: chytračka Kytnarová, zábavu. Nikdo
jiný jim také nevěřil, neš-li nechápavý Vaňura, který
poněvadš dosud trestán nebyl a vykázsl se lékařským
vysrědčením o nemoci své manšelky, odsouzen byl na
14 dní do vězení dvéma posty zostřeného. Dovídáme
se, še spiritistéodbývají v Králové Dvoře i přes úřední

sákar své tsjné schůze, které znemravňují s
ohlopují lid.

Zadusil se. Čtyřlstý hošiček panskékošafáře
Jedličky v Cerekvici hrál si boby. Jeden vklousl ma
do průdušnice, takže hošiček počal hrozně kašlati a.
se dasiti. Přivolén byl sice ihned obvodní lékář p. dr
Machek, ten však odkásal hošíka do Hořic k dr. Lec
vitovi. Hoch se udusil dříve než k cestě doHoři,

došlo. Hoch by se tam Pladš Radživ dostal, nebo;byla by asi přišla ě. ičové bysi m
8této události vzíti výstražný příklad a měli by dítky
napomenouti, aby si s boby a fisolemi nehráli.

Mlecí řízení odotranéne. Manželstvís

neboť naše rakouská polovice musí na společné říšské
sáležitosti ve skutečnosti skoro 7% procent přispívat
a Uhry, které sotva 18 procent platí, nás

toflem a jsou „drahé“ své polovici při každé pří
[etitosti nevěrnými a smlsnou a slísnou pro sebe, kde

se to učiniti dá. Tak, když r. 1882 zavedena byla v
naší říši obilní cla, učiněna byla výminka pro obilí,
které s Rumonska a Srbska přiveslo se do Uher prý

k semletí. Uherští šidé vykořistili tuto okolnost
do krajností. V Budapešti, Segedině atd. zřídili celou
řada velkomlýnů. Kdo si objednal 1000 metr. centů
pšenice s Ramunska neb Srbska — kde byla pšenice
O více neš o 1 sl. lacinější než v Uhrách, složil v zá
stavu sa clo jistotu v dluhopisu neb v jiném cenném

„ a kdo vyresl 700 metr. centů mouky, obdržel
o kovosti vyplaceno jako náhradu clo s tisíce me
tráků. Po průkazu se nikdo netázal, sda li ta mouka

pobít jen z ramunského nebo srbekého obilí. Spealanti koupili cisí obilí nejméně o 1 zl. laciněji, —
beze cla — a stát jim vynahradil ještě clo, kdyš na
př. vyvesli mouku -s obilí uherského. Z této podvodné

hody těšili židovští špokulanti a spojení s nimi
vládní maďarští poslanci, kteří zasedali ve správních
radách velkomlýnů, nesmírně. Roku 1882 na př.ob
nášel volný dovos pšenice do Rakonska- Uherska
2,396.000 m. clů a r. 1896 obnášel jiš jen 146.000 m.
ctů. Naproti tomu dovoz pod sáéminkou mlecího řízení
obnášel r. 1884 pouse 181.000 g, r. 1891 obnášel až
2 a jedna osminu g s loni přece ještě 1,210.000 g.
To bylo obilí, s něhoš clo ostávalo na dluh. Ještě
křiklavější byl nepoměr s vývozem uherské mouky,
sa kterou se platila máhrada, čili restitace cla. Roku
1096 zaplavena restituce sa 1,240.000 g. Při tom me

vývoz uherské mouky sa hranice, ale do Ba
kouka s poškodil tím nejvíce české a moravské rol
níky i mlynáře. Boku 1884 dovezeno byle do Cislaj
tanie 1,996.000 metrů, r. 1896 jiš na 6,500.000 sl.
Na mlecí řísení naříkali si naši mlynáři a rolníci prá
vem; ale brzy ucítili podvodné kořistění spekulantů
tóš uherští rolníci a statkáři. Uherská vláda byla nu
cena zavósti pří mlecím řísení aspoň částečně placení
ela botovými a zmírnila o něco náhradu za mouku
s uherských mlýnů ze hranice vyvášenou. Než resti
tace mouční obnáší dosud více než příjem z doveze
móboobilí a tak jest uherská vláda z ohledu na své
zemědělce nacmna, mlecí zřízení srušiti. Uherské ča
sopisy prohlašají to ovšem za ústupek rakouskému

šlství prokázaný a šádají — náhradul
Zbytečná vědomost. V saloněkteréhos

anglického učence naskytla se nedávno otázka, zda

mení učební osnova pro vyšší školy pončkud přepjata
a zda skutečně s dostatek prospě u spočívá ve všem,čema se mladí lidé od svého 6. do 20 roku masejí
maačit. — „Pokud se týká mne,“ zasáhl v rozhovor

r str William H . . . „dospěl jeem k bolestné
stotě v příčině nicotnosti veškera vědění. Skorem 30

divota svého jeem věnoval stadiu jazyků a docílíl
jsem toho, še krom apglicky sběšné dovedu mluvit

„ rasky, vlasky, španělsky, německy, tu
recky, arabsky a čínsky. A vzal jsem si ženu,
mne v žádné s těchto namáhavě naučených ř.čí ne

ipustí k slova.“ — Rozumí se, že humoristicko-28
Erlaký tento doklad by celou společností náležitě oceněn.

mtepemee. Před3 nedělemismi
sel přese vší opatrnost domácíchlidí M. Suc ánek,
ehoromyslný chalapník z obce Volovky (okr. Č. Ska
lice), vytrativ se v noci s domova oděný pouze v po
třebné prádlo. Od té doby byl nesvěstným, až dne 24.

října melesl mrtvola jeho v Motaji mezi Šestovicem! a St. Plesem, (okr. Jaroměř) p. J.Cejnar, rol
ník ze Šestovic. Mrtvola uvázla za koly malé lávky
v tak sv. oldině. Nešťastný maš v návalu šílenství
vyběhl s domova a spadl v noční tmě do řeky, jejíš
přoad jej zaneslaš ku jmenované lávce. Příbuzní ihned
vložili mrtvolu ubošákovu do rakve a odnesli na hřbi
tov ve Velké Jesenici, kde byla v úterý 26. t. m. po
chorána. Není pravdě bno, še by M. Suchánek
spáchal samovraádu. přihodilo se mu neštěstí,
jemuž mohlo se předejíti, kdyby obvodní lékař byl 60

o to, aby člověk onen, na duchu chorý do
praven byl do blásince. Bohužel, nestalo se tak, ač
obvodní Ikař byl uposorněn na nebezpečný stav po
matencův. Velikou nevoli vsbudilo též, že jiný obvodní
lékař nedostavil se ani ka prohlídce takovéto mrtvoly,
ač úředně o tom byl spraven. Lidé se vším právem
táší, sač vlastně páni obvodní lékaři berouplat?

Kouřil v kostele. Při požehnáníNejsvět.
Brát. oltářní, které udílel dp. spiritaál zdejšího semi

Nalezený



náře,v neděli17.t. m. vkathedrálnímkostele,j
kýci mladík kouřil a to takkovy“ že kaddý
porajícípozastavil 90 Badjeho drsostí. dyšpak jedens bohoslovců neznámého mladíka upozornil na to, co

ŘE o taoh DemuotRte jským právem yBa . jvíme
cetak velké zpustlosti mravů vdnešní spol
vádyť společnostto jest „modermí“,ale při vší moder
nosti jest skašená| ©Napravme veřejnost, celek a tím
polepšíme i jednotlivce! „Ne vádycky roskvětu vědy
ale všdycky jem rozkvětu nábošenství jde mra
v zápětí, praví Dr. Fr. Krejčí.

Knihy pro mládež nové,
v duchu katol. peané, v ceně 12 al.
lovinu ceny. Kde, adělí red. t L

Literární meviska. Pilný márodohospo
dářský spisovatel, Rudolf Vrba vydalv poslední
době zajímavou práci „Národní sobeochraza“. Kniha
obsahoje téměř z poloviny samou cifru, ale čísla tato
mlaví více, než nejakvělejší básnické obraty. Na 400
stránkách vypisujep. spisovatel hmotný a mravní
úpadeknároda českého, jejš ujařmil v posledních le

tech kapitál idovaký. Tak objektivné psané knihy ošŠidovstvu nemáme dosud v literatuře české, protoše
„jisté“ ohledy diktovaly naším spisovatelům, aby o
šidech nepeali buď mic aneb samou chvála. Kdo si
přečte knihu Vrbovu, utvoří si teprv obraz o prodaj
nosti žurnalistiky, která za mizerný groš, za inserty
podporuje národního upíra, jenž svolna, ale jistě vys
sává krev národa. Kniha Vrbovajest svou instruk
tivností ojedinělým zjevem a protoneopemene si ji
opatřiti kašdý, komu sdar národa na srdci leží. Místo
dlouhé chvály sdělujeme, že obsahuje spis Vrbůr hi

storii, statistiku, obchody a gh šidovstva na všeckyveřejné i soukromé poměry v Čschách. Spisu toho bylo
jiš svrchovaně sapotřebí a jeme tomu povděčni, že se
našel v Čechách muž, jenž srdnatě pověděl pravdu.
Spis stojí v knihkapectví 2 sl. 20 kr Přímo u p. spi
sovatele v Průhonicích u Prahy stojí pouze 1 zl. 20
kr. Odporučujeme zvláště těm lehkověrným vlastencům
kteří se dali poslední dobou chytiti na „české“ židy:

Nové kolkovní známky. Vzhledemke
korunové měně zavádějí se nové kolky s označením
v měně koranové. Kolky ty dány budou do prodeje
dnem 1. ledna 1878. Vydány budou v 86 drazích a
sice 20drahů v haléřích a 16 druhů v korunách. Po
řízeny jsou z tenkého, průsvitného papíru ve dvojí
výšce. Kolky koranové jsou vysoké 41 mm. vysoké a
27 mm. široké. Opatřeny jsou hněděfialovým podtiskem
a vykrajovaným barevným okolkem, odpovídajícím
různým cenám kolků. Jednotlivé druhy rozeznávají se
od sebe označením ceny a různým alošením barev na

okraji i uvnitř kolku. Tak provedeny jsou na příkladkolky od korany až do 5 koruns okrajemmodrým,
vnitřek všakse střídá, takže kolek za1 k. má vnitřek
modrý, za 2 k. červeněfialový, za 8 k. zelený, za 4 k.
hnědý a za 5 k. selenošedý. Tento postup se při barvě
vnitřku zachovává všdy při pěti druzích, načešokrajsemění.Okrajten jestpřikolcíchod6do13
k. čarvenofialový, 15 do60 k. selený, při kolcích

haléřovýchod 1 do 8 5opodrý, od10 do 35 h. červenofialový, od 26 do 680h. zelenýa od 60 do 88 h.
selenošedý s uvedenou s hora záměnou vnitřku. Kolky,
jichž dosud v obchodě od roku 1893 se užívá, budou
dnem 28. února 1898 úplně z obchodu vzaty. Použí
vání známek z potřeby vsatých pokládá se po onom
dní za nevyplnění zákonné kolkové povinnosti a má
následky uvedené v poplatkovém sákoně. Kolky z po
třeby vzatá, avšak nepoužité, budou bezplatněvymě
Ďovány od 1. února aš včetně do 31. března 1998 sa
nové kolky. Příslušné šádosti stran jsou v ohledu tom
kolky prosty. Prodavačům kolků jest zásoby starých
kolků, přesahujících potřebu v měsících lednu a února
1898, vyměniti za nové kolky předednem 1. března
1898. Po 31. březnu 1898 nebude kolků ani vyměňo
váno, aniš bude za ně poskytována náhrada. Živmo
stenské a obchodní knížky, eměneční blankoty,
atd., na nichž užíváno jest kolků dřívějších vy

po úředním překolkování dle předpisu přede dnem 1.

©

. saohovalé,
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řesna 1898 provedeném mohou býti užívány bez zá
vady i po tomto čase. V kolcích novinářakých, kalen
dářských a cenných papírů prozatím neza se mi
jaká směna.

ja katel.tovaryšův Hradeiov aví otevření nové spolkové místnosti
v „Adalbertinu“ v neděli dne 381.Hina. Pořad: 1.V9
hod. dop. Slažby Boží v kapli sv.Vojtěcha. 2.V7h.
večer divadelní představenív nové s i místnosti „Na
dušičky.“ (Modlitba na hřbitově). Obraz se života ve
4. odděleních « předehrou od V. L. M. Lístky na se
dadla lze obdršeti ve spolkové místností v nedělidop.
od 10. do 12. hod. Školní dítky přístapu nemají.

Pronásledovaný střílel s rovelveru.
e 28. t. m. ke 4. . ranní oroval ponocný

k u jednoho krámu v Komenského ulici podezřelý
rachot zámkem a sotva že přiblížilse poněkud dotyč
nému krámu, viděl prchajícího nesnámého muše. Ne
známého, který patrně v nekalém úmyslu hleděl se
dostati do krámu, pronásledovalo několik osob až přes
kamenný most, kde se jim v husté mlze stratil, kdyš
před tím vypálil na pronásledovatele ránu s revolveru.

Kostel farní ve Výprachticích. Po
vodně patřily Výprachtice k Jablonnému, což se
výslovně v 13. století připomíná. Avšak kostel vý
prachtický patřil přece jen k nejstarším v Čechách.
Farním kostelem se připomíná r. 1400, kdy patřil
existující tehdy diecési Litomyšlské. Pávodu jest
patrně staršího, čemuž nasvědčují gothická okna
ná věži, dříve nepovšímnutá, která ukazují na
svů) původ asi z dob Jana Lucemburského. Když
se r. 1421 zmocnil Jan Žižka Lanškrouna a zbořil
tamní klášter, pobořili husité částečně věž kostela
výprachtického, který se pak stal husitským a poz
ději českobratrským kostelem. Poslední jejich farář
Jan Bosler byl těžce od vojáků postřelen a utýrán.
Po válkách busitských byli katolíci výprachtičtí
z vlastního kostela vytlačení a přifařeni byli až do
Ustí n. Orlicí. V místě se konaly katolické bobo
služby jen zřídka. Když byla r. 1663 fara v Ja

opět přifařeny a výprachtický kostel se stal filial
ním kostelem. Lokálním farním kostelem se stal
opět r. 1780 sa rychtáře Java Milejnke, koašelů
Václava Janka, Pavla Skalického, Ant. Marka,
Martina Mastíka, souseda Adama Chládka a učitele
Antonína Koblížka. Prvním lokalistou se stal Václav
Hejl z Něm. Heřmanic. Dnešní dp. farář Josef
Neškudla, jehož péčí a obětavostí za přispění čet
ných dobrodinců byl kostel úplně obnoven, jest
desátým duchovním správcem. Nynější kostel byl
na místě starého kostela postaven v Jetech 1816—
1818 za 7.063 zl. 12 kr. konvenční měny čili
17.650 zl. šajnu. Posvěcen byl 1. srpna 18:9 od
dp. faráře Josefa Stehna. Jiní kněží pti tom pří
tomni nebyli. Vnitřní zařízení kostela stálo přes
1000 sl. konv. m. R. 1851 byl kostel opraven a
letos překrásně a důkladné obnoven v památném
jubilejním roce svatovojtěšském velkým nákladem.

a věž pořízeny bicí hodiny od p. Fr. Moravuss
v Brně, Malbu v kostele pořídil p.Ludvík Nejedlý,
« N.Bydžova. Kostel zasvěcenPromění Páně, pro
nějž nový obraz vymaloval dp. farář Ed. Neuman
v Rohožné, který jest nevšední krásy a ceny umě
lecké. Malíř pan Nejedlý provedl rovněž veškeré
malby vzorač, jemně a čistě dle této základní
myšlénky: Nad hlavním oltářním obrazem »Pro
měnění Páněs vznáší se Bůh Otec v oblacích vy
dávaje hlas: „Tento jest můj milý, v němž se mi
dobře zalíbila« Vedle něho v oblacích vznáší se
dva cherubové. Presbyterium věnováno jest otázce
české a sociální. V čele nalézá se obraz sv. Vá
clava, knížete statečného, ale mírumilovného a ště
drého, její však vzor české nesvornosti — kníže
Boleslav I. vlastní rukou byl zavraždil. Vedle se
nalézá obraz sv. Jana Nepom., kněze zpovědníka
a almužníka, kterého dal Václav IV. utopit ve
Vltavě. Obraz sv. Vojtěcha od Čechů uštvaného,
od Rusů ubitého následuje a za ním jest obraz
sv. Anežky Přemyslovny, zbožné Češky, která
život svůj ztrávila sice v zátiší klášterním, přece
však v dobách nejtěžších byla českému národu a
mladistvému tehdy jeho králi zkušenou a dobrou
rádkyní. V čele lodi chrámové nalézá se Beránek
Boží s knihou sedmerou pečetí zapečetěnou jako
druhá božská osoba, která se vznáší nad obrazy
12 apoštolů na plafondu se nalézajících. — Nad
postranními oltáři jsou obrazy sv. Cyrillaa Metho
děje, věrozvěstů slovanských, strážců víry a ja
zyka našeho. Mezi okny na pobočních zdích na
Jézají se obrazy světců: sv. Klimenta, mučeníka,
sv. Augustýna, učitele církve, sv. Ignáce z Loyoly,
horlivého novověkého apoštola, sv. Antonína Pa
duanského, podporovatele chudiny, sv. Floriána,
patrona přifařené obce Koburku, sv. Františka
Seraf, patrona III. řádu, sv. Markety, mučenice,
sv. Otilie, patronky nemocí očních. Nad chorem
na plafondu jsou obrazy svsté Cecilie, patronky
budby chrámové, sv. Jana Křtitele, blas volají
cího na poušti a sv. Anny (chválozpěv světice).
Dolů v presbyteři se nalezají obrazy patronů mlá
deže sv. Aloise a sv. Filomeny a dobrodinců mlá
deše sv. Vincence a sv. Františky Římské. Na
stropě chrámovém vznáší se dále sv. Rodina. Kří.
žová cesta, kterou maluje důst. p. farář Neumann
umístěna bude pod obrazy světců a mučeníků.
Oltáře provedl umělecky a vkusně p. Petr Musil,
oltářník v Žamberku. Na postranních oltářích na
lézají se sochy: Srdce Pána Ježíře a Panny Marie
Lourdské. Stafirování kazatelny a varhan provedl
vkusně rovněž p. Musil. Varhany rozšířil p. Josef
Koberle, osvědčený varhanář z Lomnice. P. Josef
Zeipelt ze Žamberkuzhotovil mramorovou desku
k blavnímu oltáři. Některé pěkně pracované para
menty pořízeny od firmy Ignác V. Neškudla a
syn v Jablonném. Kostel výprachtický po dů
kladné a vkusné své opravě činí jak farnímu du
chovenstvu tak celé farmosti všechnu česť a jest

Josef Neškudle, klerý se snaší o různé vhodoé
opravy ve své farposti, sřídil též Reiffeisenovu
sáložnu ve Výprachticích, která jest tamnímu lidu
vítanou bmotoou oporou a jíž dlužno přáti také
všeho zdaru.

KateMeký kaču píše prý NárodnímLi
stům o otázkách, které jich biskup skatecbetůme
k zodpovídání předkládá! — Musíme N. L. pou
čiti, že se ty otázky předkládají nejen kateche
tům, ale všem kněžím. A co jsou to za hrozné
otázky? Jsou to prý dvě otázky: Zda-li se kněz
modlí denní církevní modlitby braviáře, a zda-li
Častěji za rok přijímá svátost pokání. — Jaký to
zločin zase spáchal ten královéhradecký biskup!
— On má povinnost starati se o to, aby kdo

lický kněze dopisovatel do N. L. chce od oltáře
žít, ale soběť rtů«, jak df sv. Povel, s obětí mešní
denné ve spojení se nacházející konati nechce. —
Katolický kněz katecheta má dbáti o to, aby děti
jemu svěřené aspoň třikráte za rok sv. svátosti
přijali a má se o tom i přesvědčiti, a sám má
zlost ne biskupa, který se o to stará, aby kate
cheta nebyl pokrytcem, nýbrž aby sám dříve ko
nal, co káže. — Co pak se týká toho přiznání se
o konsistorních aktech přístupných laikům pí
sařům, tu je vidět, že pan pisatel sice z Hira
decka něco zvoniti slyšel, ale hradeckou kon
sistoř oezná, musel by věděti, že v Hradci ú
kony písařů vykonávají kněží. — Ze slov: +»Po
12 letím studiu jsme se zřekli všeho, co zpří

svítá, že dopisovatel do N. L. má boj:
se svým tělem, jsko sám sv. Pavel, jenž mluví o
sostou těla svěho«. Ale sv. Pavel »frestal tělo
své a vslužbu je podrobovaletrochu jinak, neš
skaés z N. L.« Sv. Pavel se modlil, Ale okněz
2 N. L.« modlitebaf knihu nechává v pokoji, a.
bojuje proti tělu pivem « bospodou, pak. ovšem
je rozervancem, jemuž sv. Pavlem odperučené pa
nictví je břemenem. Pak ovšem svaluje všecku
vinu na hierarchii a sapomíná, že je Jidášem,
kterým pohrdají i v redakci N. L. — Nejméně
sluší mu výčitky činěné královéhračeckému p.bi
skupovi, kterýpo devét let nesl břímě dnei
práce kaplaoské, s nichž osm atrávil na osadé.
tak pracné, še o tom pan »katecheta« ani ponětí
nemá. Takový biskup, který byl vysvěcen již v 23
roce věku svého, ví zajisté lépe, co je katolicis
mus, prospěšný lidu, prospěšný knězi. Jen biskup
právě mohl poznati, že to, co pan dopisovatel
hyperkatolicismem oazývá, dává knězi zdrženli
vost a s af mír a poklid duše, a úctu lidu. —
A o něm by právě mohlo býti známo, že by to
přiznání se, na něž naříká dopisovatel N. L., ne
mělo zs následek, než laskavé napomenutí. —
Běda tomu, skrze kobo poboršení pochází. Jak“
to ženidlo, jehož se p. dopisovateli do N. L. za
chtívá, zpříjemňuje život, o tom se přesvědčí,
přěptá-li se, jakých slastí užil jistý odpadlý knéz
diecesán královéhradecký, jenž se stal pastorem
ve S'ezsku. Tsk to bylo příjemné a slastné, že
»z velebného pána“ urobený dvojctihodný pán se
svou dvojctihodnou paní v pravém smyslu slova
se pra) a bil. Před odpadem viděl jen »krásné
oči« a pak pocítil kopyta. —| Námitka pak, že
člověk mladý slíbil panictví, ale později je mu
břemenem, platí i o manželství. Mladý člověk ec
ožení, slibuje lásku a věrnost až do hrobu tma
vého a pak? Pak je mu nezřídka svazek ten bře
menem. Pak by tedy musel následovati rozvod,
ale bez konce aneboradějibárem. I manželstvi
má za následek škandály s pohoršení.
A tek by panu katechetovi nezbylo na konec nic
než vyznání turecké! — Litujeme velice pana
ekatechetu«. Svým dopisem — pochází-li od kněze
— vtiskl si na čelo známku Jidáše, pohoršení dal
veliké, srdci svému neulevil. — Jeo to, nač se
v těch otázkách zlobí, by mu vrátilo pokoj. A
toho mu z celého sracé přejeme.

Přednáška Joseřa ©Kořenskéheo.
V meděli dne 7. li u 1897 ti bude vo
prospěch spolku na Bodnoru chodých studujících slavný
cestovatel a na slovo vsatý spisovatel slovutný
pan Josef Kořenský, ředitel škol na Smíchově, ©

matě: „Jakse cestajenynív moe ResotěuvDojmy a vzpom z cest ji, a
hou.) "Začátek 0 7.hodině večerní. Čení níst: Lole
sl. 2-50. Křeslo 60 kr. Sedadlo na tribumé 50 kr. SedadloL.třídy40kr. SedadloII.tř.30kr.Sedadlo
na galerií 20 kr. Parket 16 kr. Přísemi 16 kr. Sta

garnisonní lístek do přísemi 10 kr. Galerie

knihkupectví p. B. E. Tolmaa.

P. T odběratelé „Obnovy“, kteří
dosud předplatné mezaslali, žádají se,
aby tak mějnili ce mojdříve. Důtklivě
vyzýváme ony pámy, kteří dlahují za
delší dobu, aby povinmosti své zadost
učinili a vyhnuli se tak nemilému upe
mínání, ktoré připravuje más©čas.

Bodakce a administrace „OBNOVY“.

Zvěsti svýchodníchČech.
Z Kuačtle. Sterobytý gothickýkoslelv Ku

něticích a k něma přiléhající památnákapie romaz
ská byly letos snahoumístního[ráje lademabošenské matice 00 patrona, přifařenců, ,
žíšekoui zemskou,jakož i mnohých ao ts,
k nimž v první č Jeho a k. Veličenstvo,členové

jjasnějeího rodu panovnického,šlechta, hodnostáři
církovní i ovětětínálašejí, návrhem a provedenímpana

c. k. konservatora Fr. ranse, architekta v Sla
tiňanech důkladně obnoveny a vším potřebným skvěle

třeny, a dne 17. t. m. J. M. nejd. panem bis
vardem Jaeem N.slavnostně vysvěceny.Za tím

zavítal Jebo Milost jiš v sobotu, dame16.t. m. od
půldne s Chrasti do Pardubic,abytu nocoval.K uví
tání Jeho dostavili se do děkanství Pardubického se

měpenšsí političtí j soudní úředníci, ředitelné všechPardabických, c. k. pan inspektor školní, sástap
cové města a všecko zdejší d venstvo. V ned
dne 17. t m. vyjel nejd. pan biskup jiš před 6. hod.
ranní z Pardabic. V přifařených Kunměticům :
Hradišti, Brosanech a Rába u slavobran bylo shro
mášděno úbecenstvo, školní mládeš té které obce s
dotýčnými pány učiteli, a pozdraven byl Jeho Milosť

hlučným vem katolickým, aniš by se byl sdršel.
U brány při škole Kunětické čekalo Jeho Milosťdu
chovenstvo, i starostové všech přifařených obal,
sbor dobrovolných hasičů Kaunětických,školní dítky,
z nichž 12 dívek bylo družičkami se svými pány uči
teli. Přibyvšího nejd. pana avětitele posdravil velmi
srdečně ano nadšené pan Josef Skala, starosta Ku
nětický, a uvítala něšně žákyně III. třídy Marie Chmor
gova. Paa biskup mile jsa dojat, upřimně děkoval, a

po představení Jemu čelnějších osob počaly ihned Besvátné obřady, kterým obcovali: p.t. páni: c. k.okr.
hejtman Sohellert, c. k. mí „koncipista Sou
kup, komisař Englberth, okresnístarosta Mar



-okresní lékař dr. Černohorský, c. k

vrekní kontrolorŠvíchnos a j..pě pichá| o .
slovcls HradceKrálovéčavýbornáhořsozípt. pázá
dr. Mrštíka, prof. boh. a K Orla ví re Bo

romece a . ošvod učitelů zdepřílomnýchJleposantní se ov. ostatky s ti
e ve školeta kostela, kde kolem9. velmi

o věru kánel J. M. nejdů
stojnější pam . Počad tom kázání bylo ti
chounskétak še60 'amilísteknebýbal,a s takovoa
tíchostí a viditelným mapjetím vyslechnute byla řeč

najdn. petek i a budezajistévýborněpŘsobiti vtěch četných posluchačů. pontiňkální měl
av. v naplnéném aš do posledního místečkachrámu

P. přeče místní farář připadající na ten den sv. ovanljem a promluvil kratinkou řeč děkovací, uváděje
i dílo dnes dokonané prováděly: víra, naděje a láska
křesťanská. Děkoval 1. Milosti nejdp. světiteli, všem
dobrodincům | přítomným hostím. Do; Jo, kdyš
odevsdávaje obpvrený a rysdobený kostel farníkům
svým, děkoval Pána Bohu,sa utrpení ma něho seslané,

(byhé od r. 3890—1894.cboromyslným,) které přestálélo vlastné pohnůtkoa díla, jakému se podvolil. Při
elském obědě přinesl J. M. nejdp. biskup nejprvé

ločně akklamovaný připítek Jeho Svátosti, Lvu XII.
a Jeho Veličenstvu císaři pánu, načež c. k. okr.
hejtman případnépoděkoval, připil Jeho Milosti bi
skupské, kterýibned v drubé zdravici jmenoval mí
stního duchovního správce svým notářem, který v po
hnutí hlubokém díky vzdal nejen svému nejd. panu
biskupa, ale všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem k
dílu tak sáslužnému, jaké je zachování a obnovení

Kosnětíckých historických památek přispěli. Po 4. hod.ráčila se J. M. nejd. p. biskap s Kanéticemiroslou
čiti, a do Chrasti 6e odebrati.

Ze Zamberka. Minulounedělí měl zdejší
děkan dp. Josef Poláček avoji instalaci. Kdyš roz
Aířila se po městě zpráva,že ustanoven jest za dě
kana bývalý sdejší Jan a pak farář v Českých
Libcharách, jevila se všude radost upřímná; důkazem
pak této radosti bylo také uvítání, jehož se p. děka
movi dostalo. Dne 2. £. m. přijeli do ých Libchav

zástapcové sdejšího městas panem starostou Lóblema odvezli si nového p. děkana do Žamberka,
kde přivítán byl u budovy měšťanských škol školní
mládeží, zastupitelstrem obecním, místními spolk
» nelíčenouradostí , — Také instaliace minulou neděli
měla průběh radostné slavnosti. Po 10. hod. dopol.
veden byl dp. děkan v průvodu slavném do děkan
-ského chrámu; průvod byl veden vys. důst. Mons.
Ignácem Bílkem, bisk.vikářem,za četné příslahy sou
edního duchovenstva a za velikého účastenstva vě
Mefeh, v jichá čele byli al. městeké zastapitelstro s
p. starostou, úřad patronátní s p. řiditelém Edm. Ey
ringem, sl. zeměpanské úřady a p. c. k. okr. hejtma
mem p. Vojáčkem a radou c k semského soudu p.
Jettmarem, p. c. k. okr. školní inspektor Pražák se

sáatupci učitelstva,místní intelligence a br Instalaciprovedl dle předpisu církevního vys. důst. p. vikář

„mačešbylo kázání apak soužena p. děkanem alavnámše sv. Při všech ob h ve chrámu byl také pří
tomen pan patron vysokorod Oskar Parish se
svojí chotí. Při přátelském obědě, jenž potom násle

-doval, pronesenypřípytky novým p. děkanem na zdari blahoměsta aosadysobě svěřené,panem starostou

pk roslovena radost nad obsazením děkanstvíjakožvšeho sdara přánop. děkanovi. Přičiněním p. c. k.
-okr. hojtmans Vojáčkagobráno bylo na polévky chu
dýmšákům80 ul. Bůhšehnej asnahám nového
pena děkana |

dyvelo podřomíevonk Brorosíhotn. rojící spole rnost“, konati
bude v meděli 51.Hjna t r. 0 4hod. odp. měsíční

lkovou schůzi ve spolkových místnostech v záme
hostinci. Program: 1. Čtení protokolu minulé

schůze. 3. Sdělení spolkovýchspráv. 3. Přednáška p.

VáclavaMyslivosAřpěnPrahy „0mk Jníotázce“ 4. Pla. při 20 ch
šla. 5. Volbujednohoroviroraúčtu. 6. Volnénárby,
"Také hošté členy uvedení mají do schůze přístapu.

Z Novéhé Byděova. (Katolickájednota
— hřbitovní kostel). Dne 3. říjma kosala zdejší kato
Hcká národní jednota ochranou sv. Václava svou
řádnog valnou h u. Při salodení v květnu t. r.
čítala 68 členů, nyní dostoupil t na 82. Kromě

Jýborových konáno členských schůzí měsíčních 6; přii vip. 3. Kašpar(1) J. Kalouš (1) J.
ous (1) Fr. Matouš (8). Knihovna čítá 160 avasků.

pisy bylyčteny: Obnova, Vlasť, Dělnické noviny,
Dělaík, Lidový List, Řemeslnické listy, Slova pravdy.
V novém výboru jsoa pp.: Vil. Šála, c. k.

Jos. Sohonberg, ředitel místopředseda, P. J.
us, pokladníkem, P. Fr. Matouš,j lem, Ant.

Bartoš knihovníkem; dále po.:Karel Janeček, Váci.
Perlík, Jan Bičiště,P. Vok O. Kašpar, Ant Žláva.

Zároveň potěšitelnou sdělujeme správu, že letos ještě
bude položen a sákladní kámen ke kostelu
me novém hřbitově. Kostel bude stavbeu elegantní
alohu.čisté gotického, shotovený dle plánu architekta
4., Mockre. Komitét pro stavba kostela zavděčil se ve
Moe celému občanstva, dychtivému jiš viděti stavbu,
hterá má býti jednou s prvních okras města našeho.Rádi šenemalouotozásluhumárodní
p. Rud. který obětavým a horlivým sháněním

spěvků docílil, že již v nejbližším jaru ku stavbě
wemoci přikročiti.
Z České Skalice. Vnedělidne31. října

1697 připravují naší ochotníci hra „Na Dašičky“ aneb
Modlitba na břbitově, obraz se života ve čtyřech od

-děleních (4 proměny) s předehrou (1 proměna). Vzdě
Jal V. L. M. Dekorace č nově malována. Začá
tek o půl 8. hodiněvečerní.Cenymíst: křeslo80kr,
sedadla: I místo 40 kr., II místo 30 kr. Parterre %0
kr. Galerie 10 kr. Předprodej vstupemekobstará p. H.
JFailhaber, městský tajemník.

Z Výprachtle, Minalá sobotaa nedělebyly
pro naše osadníky dny radostnými. Meškal toho dne
mezi námi milovaný Vrchní Pastýř, na jehož počesť
rozsáhlá farní obec Výprachtice s přifařeným Kobur
kem a Haldami oděla se v hav slavnostní. Přečetcé

„

domky, avláště farní budova a škola osdobenybylyprapory, pletencí a kyticemí v barvách českých a

vanských,obě jmenovanéoelovy pak téžpraporyra
kosskými, kostel opravený prapor pepsdaký.
Nedčetojnějšímupanu biskupovi, který vlakemrouna, dostalo se tamtéš stkvělého
uvítání, jehožse účastnilipp. okresníhejtman a soudce
se svými úředníky, správce velkostatku s kníšecími

Sed, Porkmist a členyobecníhozastupitelstva,vdp. d lanskroanský s duchovenstvem,žáci s gy
mnasis, z měšťanských a obecných škol se ři
diteli a učiteli a veliké množství lidu Vdp. vikář Fr.
Krihl, dp. děkan Fr. Michalitsechke, prof. Adolf
Brix a jiní péni pak Jeho b. Milosťv kočárechdo

vodili. Výprachtický obecní starosta, p.poštmistr
incenc Chaloepek a radní pp.Josef Skalick a

Antonín Beran jeli naproti Jeho Milosti aš na Halda
kdež Vrohního Pastýře uctivě uvítali. Hlavní vítání
dálo se v obci Výprachticích, kdež u školní budovy
vypínala se slávobrána, omdobená českými prapory,
bískopským snakem a nápisy (od školy: „Religuiae
martyrum salvete! Nejdůstojnější! Vítej námi“ Drahý
nápis od fary zněl: „S Bohem Otěe, BůhTi přeji“,
Po obou stranách silnice poblíše slávobrány stály ti
síce lidu, velebné dachovenstvo, školní mládeš se svými
pány učiteli, spolky vojenských vysloužileů a hasičů
e prapory. Jeho Milost přivítal napřed dp. farář Jo
sef Neškudla s vp. kooperatoremJosefem Tou
škem, pak starosta z Koborku p. Jos. Skalický,

náčelníkvoj. vysloužilců p. VincencSmejkal, správceškoly p. ČeněkPozdník adrušička Formánkova.
Nejdůstojnější pam biskup ardečaě sa přivítání podě
koval a odebralse do Po krátkém odpočinku
vykonal pobožnosť v kostelní sakristii před ostatky
svatých. Zatím konal vp. Josef Toušek s lidmi po
božnost růšencovou v novém ozdobeném cbrámu Páně.
Po skončení pobožnostiv kostele ubíral se průvod sa
hlaholu zvonů a spěvu Marianského „Tisíckrát
vojem Tebe“ po stráni dolů k farní budově. V tom

Josís Švestky pestrobarovné bengál
ské ohně a rakety a pod., na okolních stráních -mě
nuly branice, vesnice Výprachtice, po obou
stráních podél stříbropěnného bublajícího potůčku po
skytovala malebný, nevidaný pohled. Každý i ten nej
chudší domek byl na milovaného biskupa osvě
tlen. Nádherně se vyjímaly v pestrobarevném tomto
bengálu zvláště naproti stojící farní a školní budova.
Na to ubíral se kol fary průvod spolku hauvičskéhoa
vyslonžileckého s lampiony, jakož i nesčetné davy
lidu, provolávajíceslávu Jeho Milosti. Tento sestou
pil dolů a jsa láskouneskaženého tohoto českého věr
ného lidu mocně dojat srdečně a opětněděkoval, právě,
že lidé sdejší mají jen chudéchaloupky ale
srdce slaté. V neděli ráno o 7 hodině začal obřad
svěcení obnoveného kostela sa přítomnosti 18 kněží,
k němuš se dostavilo několiktisíc lidu — mezi nimi
téš evangelíci a čeští bratři — = nejširšího okolí, ano
i s moravských obcí Jedle, Crhova, Janoušova, Cot
kytle a s Červené Vody. Průvod vedi nejdůstojnější
Vrchní Pastýř třikrát okolo kostela, načeš promluvil
krátkou řeč k lida, kterou mu obřady svěcení kostela
vysvětlil. Na to se konaly další církevní obřady v
uzavřeném kostele, kdežto venku se modlil lid av. rů
šenec. Pak se konal opět průvod se svatými ostatky
kol kostela, do něboš pak byl vpuštěn lid. Ve farním
chrámu Páně konány pak další obřady, pomazání sv.
kříšů, svěcení hlavního oltáře, načež sloužena slavná
měe svatá, při níš Jeho Milosť oslovil lid tklivým,
úchvatným kásaním, v němž přirovnal chrám Páně k
ardci Jidakému doloživ, še pravá víra upočívá jedině
na sákladé Ježíše Krista. Po vysvěcení ného far
ního kostele, ubíral se průvod zpět k farní budově,
načež se lid rozešel. Slavilť toho dne současně posví
cení. Oběda na faře účastnili se vedle duchovenstva
okresní hejtman pen rytíř z Komersů a správce vel
kostatku a patronátní komisař urosený pam Kobi s
Geysingů, starosta obce Výprachtic a umělci, kteří
obnovu farního chrámu Páně provedli. Kapela vý
prachtická konala současně veřejný konoert. Jelikož
ma třetí hodinu odpolední byl ustanoren odjezd Jeho
Milosti, naknpilo se u fary, školy n alávobrány podél
ajlnice opět nesčetné množství lidu. 70bíle oděných
ověnčených drusiček, školní mládež s pány učiteli, sl.

lky vyeloužilců a hasičů tvořily opět špalír. Nej
tojnéjší pan biskup se srdečně a velebným ducho

venstvem, m starostou a přítomnými hodnostáři
rosloučil. Navyzvání pana starosty provolali všichni
mejdp.biskapovu třikrát sláva, který pak doprová
sen jsa p.okresním hejtmanem, patronátnímkomise
fem“e duchovenstvem v několika kočárech odjíšděl
spět k Lanškrouau. Po 4. hodině odpolední zakonče
my slavnosti ve V ticích svěcením sochy ardce
Pána Ježíše, při níš pěkoou řeč proslovíl vdp. vikář
Fr. Krihl s Daní Dobronče. Velkole slavnosti
církevní novymizí sbožnému lidu ne Výprachticku
dlouho z paměti.

Z Dubenee. V neděli dne 17. října alavili
jeme obvyklým způsobem posvícení; v ponděli byla
ve zdejším c u Páně výstava nejev. Svátosti oltář
mí; velmi nemile se zbožných věřících dotýkala vří
skavá posvícemská hudba z blízského bostince pana
starosty, kterou v kostele docela zřetelně bylo slyňeti;
kdyš se v neděli a celom noc na pondělek tancovalo,
tak těch několik hodin v čas výstavy se výrostkové
přece jem sdržeti mohli. Na večer byla posvícenská
nálada zkalena velikým požárem, který celé hospo
dářství p. Havlovo a veškerou úrodon a jinými hoj
nými zásobami až do sákladu zničil. Zde opět uká
zala se ziekuchtivost našeho starosty v pěkném světle,
nebot také v tento čas se u něho pilo, tančilo a bý
řilo o všecko pryč ©Ten náš pan starosta jest vůbec
vykutálený chlapík. Matičného pane učitele nepodaří
lo se mu sice přiskřípnouti, na to přece není dosti
chytrým, ale podařilo se mu v obecním zastupitelstvu

rosaditi, že pokračování v stavbě matičné školyza
salo. Proto však spravedlivá věcČechů dubeneckých

řece svítězí. Nastávající neděli konati se budou po
louhé, předlouhé době opět poprvé české bohoslužby.

Tím vyhověno dávne touze dubeneckých Čechů.
Z Hliaska. (Loučenía přátelský večer.)Ve

čtvrtek dne 14. t. m. odebral se od nás horlivý kněz,

tější stráni

Jjobolžjen kotobý nás pobyt bla
tné činnosti. céva,že alej M Í farářem

Beckaúracliné knatí. Jakkoliv mu kašdý přímaěoušené výšení, přece20 rostru ,
Peretí moudrého rádce, apřímnábopřítele s dobrého

ší spolek „Svornost“, společněs druž
nero rá jlcímu s našíchkrahů u
farářovi, sastaveničko před farou. Za pře

; Ě ; 4By
podí časové vyšel pohudby dobře vyskolané košinovské kapely, a čárném
ovitu barevných lampioaů. imposantní průvod z
hostince Matoušova k farnímu domu, kdeš hudba sa
hrála roskošnou piecu. Za hlubokého ticha pro
k oslavenci místopředseda spolku „Svornost“ p.Jan

Sedláček, děkuje mu za veškeré,polka éplatné slušby, a prose ho, aby i na dálezůstal spolku
přísniv, přál mu v budoucnosti mnoho zdaru. Mocně
jsa dojat odpověděl pan farář řečníkovi, děkuje mu
za projev ardečnésympatie a ujistiv jej o své další
k epolku náklonnosti. V další své pohnutlivé řeči
loučil se a lidem v ohromném množství v nádvoří
shromášděným připomínal mu, aby zůstal věrným zá
sadám, kteréž v obě araka hořčičného sde sasil,
a přálmu pro další časy všeho dobrého a požehnání
nebes. Na to zahrála hadba velebnou národní hymnu
(kde domov můj), načež odebrali se spolkové majíce
odcházejícího svého starosta ve svém středu opět do
hostince Matoušova|kamš se brzy dostavila společnost
k přátelskému večírku. Po zdařilé sehrané ouvertúře
s „Prodané nevěsty“ zapělo družstvo pěvců cita plně

úchvatný sbor „Tyepřítel náš“, načež objasnil význam

večera vsletnou řečijednatel spolka p Jan Sládek,kteráš oslavence i přítomné nemálo dojala.Když byl
p. farář Doubravský řečníkovipřípadněodpověděl,
zahrála hudba několik směsů z národních písní.
Hanalé poknutí spůsobila procítěná řeč chvalně zná
mého velebného kazatele p. P. Jana Selichara,
furáře z Kameniček. Řečník objasniv rozsáhlou, jede
náctiletou činnost odchásejícího druha svého, zmínil
se o působení kněší v národě, přešed v prouda své
Ťeči pohnatých dob, kdy stáli čestí kněži v čele
oněch vlastenců, kteří slovem i skutkem budili svůj
národ ze smrtelného spánku. Na důkaz uvedl nezapo
menntelné kněse vlastence. — Dobrovského, Sedláka,
Nejedlého, Mirovíta, Krále, Sušila a j. v. Rovněž po
dotekl, še jako jejich důstojní předchůdci,tak i ny
nější čeští kněži — v době kdy na všech stranách
povstávají nepřátele sabajíce na svatá nezadatelná
práva národu — stojí na přední stráži, aby obhajo
vali svůj rodný jasyk a svou drahou českou vlast.
Bouře dlouhého. nadšeného potlesku strhla se po vřelé
řeči pana faráře, která na kašdého spůsobila hluboký
dojem. Na to zahrála Vasková kapela arii s „Dalibo
ra“ a družstvo pěvců zapělo s pietou věčně svěží sbor
„Jé jsem Slovan“. Po chvíli promluvil velice pěkně
pokladník spolku p. Josefa Žemlička, po něměujal
ee slova starosta zdejšího spolku literáckého (založen
r. 1796) p. Fr. Skála. Po té rosprostřela se v útul
ných místnostech milá, srdečná utešená zábava. S la
hodnou hudbou střídaly se připitky a národní písně.
Veškerá společnost zdržela se dlouho pohromadě a
teprv blížící se jítro ukulébalo četné účastníky ve

čera tak krásného v příjemné smění blašených jpomínek.

Z Police m, IN. „Vlastimil“, katol. vadělá
vací jednota jinochů a mušů pořádá v Polici n. Met.
v místnostech „Na poště“ v neděli dne 7. listopaduo
ůl 5. bodině odpolední spolkovu schůzi. úšeti
udou dp. Josef Brett,katecheta měšť školy s Úpice.

„Jak ničí náš střední stav“.
Z Úpice. V neděli 24. t. m. uspořádal „dám

ský odbor Ústřední matice školské“ zábavný večírek
v místnostech „hotelu u Beránku“. S radostí konsta

tujeme, že sešla se tentokrát vybraná křesťanská polečnost, aby vila se zpěvem a deklamacemi. Ne
ocházeli ovšen: tské židé, kteří přes všecko své něm
čení šli podporovat Úst. matici, aby snad ukásali svou
toleranci, ale znad ještě více aby společnost na ně ne

pomněla, abyse nepoznalo, še to jde i bez nich;

ly však tentokráte v nepatrnémenšině. "| ná byla opravdu zdařilou, uvážítmeli, še ve sboru účin
kovaly síly více méně mladší ve zpěvu ještě nevysko
lené. Vcl pánu Masilovi, který zpěv řídil, možno jen
gratolovati. SI. Andalka Pitašova přednášela o po
třebě vzdělání šenského; přednáška svědčící o pracné
píli přednášející ulečny byla blučným potleskemod
měňena. Báseň „české píseň“ kterou, pěkněa s citem

řednesla al. And. Fišerova byla volena velmi případně.
to ta nešťastná „Nerudová duše“ mohla alespoň,

že šetrnosti k p. aranžeroví zpěvné části nahrašena
býti něčím jiným vhodnější. — Další činnosti dám
ského odboru přejem mnoho zdara. —

Z pruského pomezí. Na česko-slesakém
jsouce v čilém obchodním styku se sousedním

kem, všímáme si více politického i národního
proudění v sousedním pruském Slezsku. Nás Čechy
můše velice zajímati, že polský živel stále mohutní—
vador sákazu praské vlády, aby polským dítkám se
v obecné škole dostalo polského vyučování. Poláci
a Polky lpí houževnatě na své národnosti a katoli
cké víře a roszlesli se dnes hlavně jako semědělští
dělníci po celém Slezsku. V hlavním městě Vratislavi
šije dnes nejméně 60.000 Poláků, kteří tam mají četné
spolky. Okolí Vratislavi, jiš v minulých stoletích po
němčené, jest dnes krajem poloslovanským, neboť ma
jitelé dvorů i továren nuceni jsou přijímati lacinější,
poslušnější a svědomitější polské dělníky. Ve východ
ním a jišním Slezsku má kraj polský ráz, který jen
v městech pokryt jest větším německým povlakem.
Čechové na Hlubčicku, kteří se nasývají Moravci nebo
Moravané, protože mlaví moravakým dialektem, při
cházejí rovněž k národnímu vědomí a nestydí se sa
svůj původ.Hůře to dopadá se sbytky Čechů ve Klad
sku, kteří se stále krčí, aby si to a Němci nerozlili.
Čeští protestanté ve Slezsku jsou pro národ český
ztraceni. Ztrácejí se a misí mezi německými prote
stanty očividně. Hus a Žižka, bílá hora, kterými se
čeští protestanté v ách stále jako „svými lidmi“
honosí — mají pro české protestanty v Německu hroz
ně malou přitažlivost. Pruská vláda nevěnuje jich



, mají Órušáci ještě
vožtí a rnosti dost, vébí čas ých

do proských vudělávacíchústavů, dávujívím svýchagentů roshasoveti tesi des

traktáty, časopejskya modlitbičky.GuatavMp eeeinmá pro„trpícíspolubratryuvíře“v
pooáz d mení ještědokonén úkol, késrý císaředřich jako ještě korunní price BedřichVilémdo
figoval v Kolínskéové řeči: , sowsit dio
dentache Zunge reicht“. — A jek snáme ci umí

pleso at mlanýjasykdaleko,odkTeretyaIstrii. —
papohodlaýe živlem jsou m protestaatům ka.i ve Slezsku, v hlavním městě Vražislaví

jsou sice jiš pomocí byrokracie maj , kteří
však v semi tvoří dosed většinu. Katolíci jeom dostí
pápadně odstrkování bertínským dvorem i vyšším
úřednictvem,které téměř výhradněvybíránojest sřed
osvědčených protestantů a ů = marky, Po
mořanska a s východního Pra Katotičtí némaští
Slezané cítí dobře toto nadržování staroprulákům a
proto vzdor půidrahastoletému svému připojení k Pra
sku mají svůjkrajanský slesský patriotismus, neros

lývají se láskou k Berlíhákům a jsoe také smnášem
ivější ke katolickým Slovanům, aa0 kde 

šení liberalismem, šijí > nimi v nejpřátelštěí «ahodě,
uzavírají s nimi sňatky a přiučí se táš snadno a bes
nechutí řeči slovanské. Teto hercdní snášenlivost 60
ovšem nelíbí velkoprašákům, kteří bez „samuspasitel
Dého protestantismu“ si ovšem Prusko přestaviti ani
nedovedou. Protestantská štechte snesvěcuje na svých
statcích ráda katolické svátky a mutí aspoň prote

stantské svédělníkyk hrabýmgn pracímmapolíj v městských živnostech. Ona mošnosti podporuje
též protestantské úředníky a dělníky v katolických
nebo konfessionálně smíšených krajinách. Zřejmý do
klad toho stal se opět tyto dny: V Bamkavé nedaleko
Kyžberka vymohli si katolíci povolení k stavbě ka

tolické školy, ješto v obci je 98 katolických dětíškolou povinných vedle 100 dětí tských. Ko
toličtí otcové rodin věnovali ku stavbé pozamsk jed

noho jitra a byli ochotaípřísná dalšími obětmína školu. Nad tím dle „Schles. Volkastg.“swrosjitřil
rotestantský hrabě Bethusy Hoc, majitel pametví

ova tou měrou, še prohlásil, še vyšeno všechna
svou katolickou čeleď se zámku. Katoličtí
edalise hrosboutouodstrašit.Poněvaděvšakvo
ezsku jest dosti nesnadno opatřiti si jinem čeleď,

upustil hrabě od provedení této výbrůšky vůši čeledi;
sa to však věděl svého bajného Zimmermazna
jená másedm dětí,ovéhocihláře Zeldera aečasti dět
mi, fojta Drewinsha a j. Ostatní katolické úřadafky
očekává nyní týš osud. Nejhůře stihla tato ráza haj
ného, který v boji s pytláky několikráte byl v nebes

života a teď po dlouholeté slešbě ocitl ce bas
chleba. Hrabě Bethusy-Huc může zajisté úřadníky ové
vypovídati, ale pohnutky jeho jsou srovna tak spopné,
sůřové a níské, jako když admečtí továrníci vČoohásk

vypovídají české ky pončvadě žádají pro ovédítky české školy. Příklad tento uvádíme na mysl
českým radikálním, pokrokéřskýms socialisticko
anarchistickým časopisům, které s péra protestantských
pastorů nvetejňují celé sloupce špíny proti katolictví,
a při tom snad ani netuší, še vlastné pracují — popr
le roi de Prusse! Časopisům těmto s pravidla taká

gn nenapadne uváděti fanatismns dajčnacionájů. vhách vsouvislost se štvanicemi bratrů vříši přotí
nám Čechům.

Sbor dobrovolsých baničův Hradel
Králové postupujeačkolikrok ss krokem,ku svému
vytknutéma cíli nebade dlouho trvati,kdy vůkolní
sbory přistoupík župě hradecké ku vzájemné organi
saci. Jemlitovati dlužno toho, še ony kruh občan
stva, které by přistonpením buď za členy zakládající
neb přispívající hmotně mohly sbor v jeho h
podporovati, toho nočíní a hasiče pouse sa jakousi

sb u považují, sle v čas potřebypomaci

jehosedovolávatvr ení: ru rn 0vytýkati ziskochtivos ionv poplatky;
níse ty však ukládají ee pro podpůrný fond sborua
jednotlivec nedostává žádných peněz sa své fankce a
povinnosti. Že nynější vedení a cvičení sboru jest
správné, ukásalo 00 při veřejném evičení v Keklenách
dne 32. srpna £. r., kde sbor, ač beze vší přípravy,
čestně obstál a od přítomných bratrů vůkolních boni
všeobecné pochvale se těšil. Do dnešního dne čítá sbor
18 členů zakládajících, 23 přispívajících a 40činných.
Dne 24. září tr. vyprovodil sbor ma poslednícestě

Fipívající členkyni, pí. Iudmilu Poepišilovou, měŠčanku Králohradeckou. Členů tako h, jako byla
zemřela pí. Pospíšilová, potřeboval by sbor více,
ona vsdor svó nemoci na hasičeký sbor pamato
vala a členkyní se stala. Leč bohužel, doposůd uká
zala se vešherá provolání marnými a veliká větělna
občanstva jeví i k novému sboru mepochopitelnou me
tečnosť. Kdyby nynější sbor nesestával s mužů, kteří
k myšlénce hasičské duší i tělem Inou, dávno jis by
ona liknavost a netečnost všech vretev občanstva ka
sboru hasičekému sbor ten sakopals. Dovoláráme se
ještě jedenkráte humáního účele sbora a ve
dkeré občanstvo, hlavně pp.majitele domů, ka
sboru sa členy přistupovali a jej hmotné i morálně
ve snahách jeho podporovali.

(Zasláno.)

Do několika
Sopotnice avohedo- a malo- nydným
Po delší dobu bývám napadán ©různých novinéch

hlavně protikstolických, nechci jich ami jmenovati — sa
kleribála zuřivého vyhladován, — různými lomí a na
oti utrhéním s zbožných katolíků alebčován — ata Vám
jsem opravdu upřímným rédoem, abyste očistil samí co
be, nebo máte na sobě tolik lží apodvodů, že masídáti
člověk besúhoný posor, aby nesabrkil. Nelíbí se Vám, že
zavádím pořádek, rád Vám to věřím, nebo neustále žijete
v nepořádku— vy mně,že mněudátek nej
důstojnější konzistoři, že Vám mecho: býti po vůlí — tu

Od medic. aaterit vřele odporučené řecké víno
sílícíprvéhořádu la Me1 láhsl. 1:60

di láh. 84 kr., v demijonu 1 litr sl. 1-66 dodává

©. OCIDEA.šv Praze, Vodičkovaul. 30. Hlavní
éž drahýdrah, méněaladký:Achaler see.

za stejné ceny. Kdostánítamtéž a vléhárné 4. Spory
čtlotýboúak vdemijonu1 litr sl.3.—

Nejvyšší vyznamenání sletá modallona „mo
zinrár.“ lákárnícké výstavě 1896. — Zásyiky
drahou | poštou. (189)

(Zasláno.)

> Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612.— Sklad Eliščina tř. 24.
Zasílám doplstek móhbo účtu za dodaný oltát P,

Morie Lourdské. Oltát i socha jecn velmí dovedná pro
vedeny a docházejí všeobecné pochraly a obliby. Děkuji
ordrčněsa tak pěkoouokrašu naleboohrámuPáně.

B veškerou úctou
P. Frant. Herold,

arciděkan.
430

V PLZHI, 2. ledna 1893.
VV 7089"7 w0 Y

Tržní zprávy.
V Uradel Králové, dne 25.října 1897. 1 hl.

přenbce si. 7-95 až 10.0, šito si. 6.70 až 7.00, ječmene,
sl 4790 vš 5-40. oves si. 8-80až 3.36, proso si. 4.00.
6-10,vikvesl. 6-— ež 000, bráck sl. 7-30 ai 10.00
čočka sl 14.5006 150, jóhly ul. 9.00 aš — 16.50, krap
— uš 3$— bramborů sl. 1:16 až 1-80.

V Králové Dvoře m. L. dne 23. Hjna 1997
0-00 6-00, žito 6-9 6-70, ječmen 0-00 000

oveb 2-80 3-05, hrách 8.— 9—, čočka —00 ——
víbev 6-70 1-87, jábly 8-—, 1560 kroapy 8— 12—,
brambory 8-10 2-20, vejce (kopa) 3-00 £.—, máslo 1-001
1.06., traroh 18 kr., maso horěsí 64 kr., maso telec
96 br., ma00 voptové 73 kr. mas> skopové 60, seno
800 slám: 4. 0- «ves 7:70 7-60.

== === === -=yH

| Andrerd ard eh—
Dovoluji si P. T. ctěnéma obecenstvu

oznámjiti, že příchod k hotelu v „Adalberti
num“ již hotov jest a taktéž i vše zařízení
uvpitř A proto žádámP. T. velect. obecen
atvreo bojnou návštěvu. Obcí katdému

výbořňou kuchyní
a velmi dobrým pivem

| hradockým i plzeňským posloužití.
Zvláště činím velect. obecenstvo pozorna

ne veliký výběr

te i cizozemských vín
ve velkém i malém. Proti hotovéma placení
89/, slevy nebo 4měsíční úvěr.

Veledůstojné duchovenstvo upozorňují
z pravápřírodní možnívína.

EXostinsképokoje
čisté a vkusně zořízené jsou vždy k zadání.

Vlet.přízníF.re, eee se doporačuje
ilax

nájemee botelu v »ADALBEXTINUN«

bd
l

S 5

Ualiřa

MNEnas
Ruda) Požšátotké

JBAÁARTAL
VYRYCHNOVĚ N. KW. Š

Havlíčkova ulice č. 107.

Adopo P.T. k path ručajese „ráčny apatro

ku pozlacováníoltář, nádrvšků
aveškerýchpotřebkostelních.

Mimoto přijímá arkusaéprovede

Vzorky pžedloží se na požádání

Veškeré sakásky vyřizují 6e vkasad tr
vale a lormě.

(13) ab
£M

Oltář II. vydáníř li.vydání
rosesýlána objednávku ve vasbě 1 vý
tiskse30kr., 100kusů99zl vmístě (cema
krámská32. kr.) ve vazbépláténé 1výtisk85 kr.
100za 34zl. vmístě (cenakrámská 87 kr. Ve
vazbě plátěné so zlacemým křížkem a plátěnowpředsádkouvdeskácho4kr.dráže.Vázanévý
tisky v chagrainu se zlacenouořískou, slac.kř.komvpouzdřepo1 sl.

TéšněmeckýSe vyáž čebeýchver

Biskupskákaihtiskáre.

k"jg"bd
Vm]

báchnaskladě.Čenyo3kr.

korativní

malef“ Kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, res

nástěnné, jakoš i olejoma/by ne plátně s ma

O Kámiyve sloh "va slohu stavby kostela 00 ma
požádání ochotaěvypracují s předloží.

a

Singerovy licí
ponnost,

Šicí stroje
Přes 13 milionů

vyrobemo a vyprodáno. >

výtečnou jakost svelkou vý. vyssamebávají.



ZE MJESCbí a) L 2 -ME
AA JAdě, JR2 r VLAN B6/ Us A"

DěkujeVíno Vykonáte-li pobožnost tu, potěšíte
duše svých milých více, než dáte-li jim

o
, L -+ 

Železné AP:JAN HORÁK ; Oznámení!k říše, okna, ofieojce,dvéře,vrat, ploty JE| © sonkeník k K blíšící se psmátce věrnýchdašiček
a“ A e le zné "| "M" en h dovolujisi veznámostuvésti,šemám

konstruk M:p = v BYT OHBNOVĚ n. E. O na skladěvelkývýběr
| SA,Fesby8snostynejkevnějiprovádí s C naízí ne debut podulunstí , nejjemějšího hedvábného
É A, Beinberga, -ie Ň popíráKa odstínůtěž
. volhudiine zámočelcké Pardabletcoh W hd a y a ráty «
00 Bozpešty a (kv ad a fraal a | © čistě V něné látky » CenystmorimlensoyriáštéJevné.: ŠÍ URvlastnívýroby.-8 . =
GM 020GB : Račtešučánitijmmalouobjednávkune > ae“ mýmnáklademMÁŠ

skouška| | v a |

č Vřorkyza požádánízašlafranko. © zemřelé rodiče a dobrodince.
a 4
4 s
M O

u Mečapvenéabíléjakož| šumivé
Správa viDÍMAŤSÍDÍ 169

na hrob sto věnců.ipCeva Ž kr.
| Ve větším počtu lornějí.

K laskavým zakázkám se odporoučí
jes. Špáta, knibeřv Hronově.

O0G+KO4+000

BAJLACMK26

i dámy
K. HERINÁ

hákCACOrcall
Oltáře,sochy, obrazy

a veškerýkostelní nábytek
w každém slohu

správně, solidně a čistě provádí

uměl. Uno řezbářskýa sochařskýP boranos nastálýhojnýsklad práce kostelnídoporočejeÚ/-kolárků MMiko n se Petra Buška synové
| Podporujte svou častou návštěvou zase

oRání| Drainkrajní. jede solidní,český,křesťanskýzávod! Z nan <

Draperiepiyševé Prosl (Stasic, přízeň oddaný Provedenopřes200 oltářů. Nejlepšíodporučenítanislev Jirá
Draperielátkyví. specielníobchod klalorakje tělem Množství vlastních nákresů a fotografií

MRačtežádati k bercové vzorky! Ulání Legirerésyk oknům

= jskostišé „ucno

- =- Pozor
pravé Francic'ovy kávy,

neboť v obchoděvyskytují se bedničky a balíčky,

ježnejsou .

pravou Franck' ovoukávou,
nýbrž gě“ nápodobením, a prusime tudiž by
8e na

„následující Ochranné známky a Dodpise
přesně zictel bral:Ř

„“*+

koupi

Oonranak známka.

Ludwigsbv'é

Crondrov,Pazvoaiox,Košroa LINEC %, kzáza Boznaiů
.—-—

E E- kávě:

ku Ž 1žeámBrnkové - "110 Fcanck'evy kávy
— gbilež v:

kuC ikteta rnkové -1uo Franok'evy
"DS 6DI. 20.

Právě vyšly Česke kalendáře
nekladatelstvím

4, OTBLDRENÉRÁ Vč VLMEBNÁU
Kalendář na rok 1808

předčí daleko všecky dřívější ročníky co se úpravy týče.

Velký Marianský kalendář pro Id kstolický, redigovánod monsignoraAd
Rouler , videlníhu kumovnícn vČ. Budějovicích, cena 50 kr.

Malý Marianský kalendář, cena 30 ar.
Velký Národní kaleudář pro čas a věčnost, cena 50 kr.
Maly Nárudní kalendář pro cus wuvěčnost, cena 30 kr.
Kalendář k ucténí mejsv. Srdcí P. Ježíše a P. Marie, red'govánod

uorignora Adolfo Rudlere, videlusbu kanovvíku v Č. Budějovicích, velké
vycání, cena čU kr

Kalendář k uoténí nejsv. Srdcí P. Ježíše a P. Marie, malévyd.,cena30kr
Svatá rodinu, rediKovat vd menigno'a Ad. BRodlera, tídelního kenovvíka v Č.

Bu ejovicích, tel- é vydání. cena 50 kr.
Svatá rodina, zedigován od mosignora Ad. Rodlera, sídelního kanovníka v Č

Luvěj.v.cích. nalé vydání, cepa 30 kr.

Veselý Lalendář obrázkový, malé výdání,osna 3
Rorík. Kalendář pro zábavu, poučení i k užitku našich h »podořů, redig ován

od 3Josefa. Dumka člena rady zemědělskékrálovství Českého a redaktoraoh hospodářských novin“, cena 50 kr.

Fejesáký tel. Kalendař pro všechny příslušníky ozbrojené moci jsko stálé, semskoa obranu, domobranu, jskoš i pro ryslouži.ce a
vechoy přátele vojenského stavu, cene 60 kr.

Český hasič. Věnovanýzábavě spomčeníhasičů, jejich rodin a všech přátel
hasičstva v zemích koreny cena 60 kr,

Zdař Bůh! Obráskovýkalendář pro všochnypříslušníkya přátele horaictví a
hntuiotví, oeaa 50 kr.

Svatvečerní kalendář pro katolíky, jejichž den života schyluje se k večeru a
pro kašdý domeček, má svůj ktížeček. S velkým tiskem, oena 50 kr.

Velký szábavný kalendář, I. díl, v tubé vazběs platénýmbřvetema zlatým
titulem, cena 1 sl.

Velký zábavný kalendář, JI. dí', v tuhé vazbě s plátěným hřbetem a zlatým
Ululetsa, ctna s al.

Velký zábavný kaloadář, III. 2íl, v tubé ves'é s plátěným břbebem a zlatým
Lilu:ets, Coua ) u.

Za hotové rebo ne dohírku Isa «bjednati přímo

v nakladatelství J. STRINBRENERA ve Vimperku
(Sumava)

sneb p-cstřesnictvím krždého knihkapectví

mwSyrečky „M“ olomoucké,
s:ětosnámé, pikantní chuti, kterým se žádné Jiné Dovy

m" rovnají, nahízim sa mírvých cen. bkilovouasi bedoióku
obssbojící věecky druby na zkoušku, odešlu proti předem

„=“ Sauievým 1 sl. 80 kr. pnětou. — Olomoucké asyredkyprodovejí se v citině jeku delikatesal Adresa: (48)

apo Sstndlerová Olomouc,
Ziracena ul. Č. 106

dii3



pro mal
chrámovych.

Sedmkrát prvním
cenami vyznam.

Rozpočty,náčríky atd,

Jakož | veškoré rad,
obdorné zdarma.

nejnovější soustavy, práce solidní,
ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradci Králové.
Vyznamenán na výstavách: V Jaroměři stří
brnou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní
bronzovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší

| vyznamenání čestný diplom s právem raženízlaté medailie s koranou. 78

PXIXIXIIXCIUCI
KOK XORO

Kupujte od svých, podporujíe sami sebě!
Pravé přírodní

pap- VÍNO "UN
OE“! litr2a28,30,40,BO,60a 80kr Jy

doporučuje 186obchod vínem firmy:
Alois Sláma

v Praze,
Kr. Vimohrady,nároší Palackého tř. a Skrétovy ul.

V sudech levněji! Cenníky zdarma.
PRE“ Vinný ocet r litr 16 kr. "jjj
KKKAKAKAMARAD
M00M BDDDAA LO

FILIALKA

Žimostenské banky pro Úoohya Moravu
Královskátř. č. 12. V PARDUBICÍCH ve vlastním domé

Akelový kapliál 8 milionů zlatých. Reservní a pojisto
fondy přes 2,000.000 zlatých.

, Adresaprotelegramy.Živnostenské Pardubice.
Účet v clearingu poštovní spořitelny č. 830.389. Telefonč. 6ss Směnárna
koupě I prodej všech druhů losů, cennýchpapírů, akcií,
priorit, zástavních listů, devís i valut. Wýměna a ef
kont tažených zástavních listů, obligací a veškerých ku
ponů. Poukázky na všechna bankovní místa tus i cizo
zemská. — Zvláště čilé spojení s Amerikou. Zakázky
pro bursu za podmínek nejvýhodnějších. Záloby (půjčky) na
cenné papíry a zboží za mírný úrok. Eskont směnek a jich
umísťování (domicily). Uschovávání cenných papírů. — Ob
starávání vinkulacía devinkulací. Přijímání vkladů
na spořitelní knížky na pokladniční poukázk, v běžném
účtě a na účet girový proti vydávání cheků. Konvertování a
obstarávání půjček hypotekárních a komunálních. Komisio
nářství pro Cukrovary, prodej cukru a petroleje ve velzém
ovUvvVwvvov uv uoUW w00000

c Svůj k svému!

Vysnamenán na výstavě v Hradci Král. r. "894
slatou meďaslií a diplomem.Ď

škeré praca v ohoz ten spadající
přeeuě a solidně na základě dloa:

boletých zkušeností, ru
če za nejlepší obslabu a
nižší ceny než všude

jinde,

Cténé přízni obecenstva
poroučí se v úctě plné

Josef Čáslavský,
subní teobnik 88

Pražská ul. č. 77. v Hradol Král.

e paní J$)

Nejnižšíenyt

,oTT

Svůj k svému!

KPO HO
Napodzím a zimu!

A Volecténému P. T. obocezstra měste a okolí
v odporučují svůj valnězásobený sklad |

dámského konfekčního zboží
AŠv největším výběrn: Žekoty od 4zl výše, až

jc do nejjemnějšího A mejelegantnůj provedení. |
M Pláštěnky látkové, plydovéa kožešinové. PPlá- DVE
/ Ště kolové, vatorané, a s kožešinou. Dětské R“

páky ndsných čaj ve všech velikostech.
ý vněž ručaji | herkáv jícím výběrem IN
Mo sklad dkakých , barchentových Měblas, erných a barevných sakní a zástárek, ©

É Tovární sklad obuvi
frmy Al. J. Nejedlý v Knklenáchnacházíse

v Hradci Králové
w pana A. Dvořáka

le 164 na náměstí, vedle c. k. soudu

O Alspákomala, ožnejjodnodněnejjemn
provedení©"*P>ae

Výhodná koupě
V“ prokaždého.-B

Veškerá obuv zhotovena jest s kůže vy
robené ve vlastní jní koželužn
můžeme tedy za solidní material ručiti. ky

Hospodyně
te příjme BMOdna faře vOlešnici u NovéhoMěstaned
Metejí buď svobodná ameb bezdětňí vdova, nejméně 40
roků stará, obou jasyků somských mocné, zachovalé a ve
vedení takové domácnosti obeznelá. Dálší dobodnutí ústač.

OOO00000000000000|53472 11:11:38.OO| 3)Otáskazemědělské--22.1 20
4)Sooialně-d okratioká společnost. „1 20

č nezkažený yBejprotklerikalismu.... “,.6) Povahamoderního kapitál le - owoóelírned6 X7 u 2.,
čistíkrevnaši, 8)Dělnictrovbojisaovápráva 1, 20,

Podporuje pravidelné trávenía sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu- Spisy ty lze nejlépe objednati u spisovatele Rudá. Vrby
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka v u Prahy Pošta v místě.
a zotavujícím ee. Zevrabné poučení přidáno
(174) je ku každé láhvi medu. : k

Za ěně čistý med ize koupiti a Dál áno bllmJedi ZahJé 6 :
u Antonína Sejnohy, W“ Novinka!

Prakrioké

Pychlopraci stroje

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno téš veškeré hospodářské stroje nej
nojší ooustavy důkladně zhotovené sa ceny

levné obdržeti.

Uposorňaji na sdokone lené nejnovějšíbesecí
stroje exoentrické a mláticí stroje s kuličkovými
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušek, ns s«. Jaookém nám. v Hradci Králové k
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.

eukrářena velképodsíni v Hradej Král.

0000000
V. VACEK,

Závod ŠKOlKÁČSk ý mmm4
==—mv Pamětníku u Chlumce n. C.

nabízí

pro zímní a jarní vyzazování stromy 0
vocné vysokó i krsky, sasenice pro šivé
ploty, křoriny ozdobné,konifery,divoké stro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

zboší — Poučný cenník zdarma.

OEBGBE*: 3
Světoznámé lomnické suchary ve ví
cero různých jakostech za přiměřené

ceny.

8
OO000 bldadabladaěníNas
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"Bohatý výběr všeho druhu nábytku.

Ujujaisoy

; zJK |() Nábytek. Výbavy pro norěsty.

ě S SJ / =: Úplné zařízefí do pokojů, salonů a ložnic.
£ . OUMA 8 Výroba a sklad nábytku
S | Lomnice nad Popelkou. “am /

3 T OAUKENOKL,K
(25) w Mradoi Králové

Svatojánské náměstí číslo 87.
Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

VXX Čenníkya nakresyna požádánífrko. OCYoC0000
v Praze Václavské náměstí č. 32.

"gopypUZA"37SIjupiseznod

PYNIPUJIGADPoÁyJozA"WOpejnwju
Pravýmedovýpumprnyblarůzníčajo

-J8)U9180JI|9A

Mandlové preciíky, Karlov. latky,
zákusky, trubičky oplatkové, čokolá

dové, máslové, pišingry, atd.
ACMNejlevnějšícenytovární.

Novinka na menčikovy
v moderní barvě dra

pové.

Metrzi. 3.40.
Na meačikor neb oblek

stačí 8 metry.

Vzorektéto látky, ja
koš i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
evrchníky, zimníky a
menčikovy jen zaru
čené jakosti a v mír
ných cenách se na po

žádání k nahlédnutí

nabízí

= HAVELOKYR
z jemných nepromokavýoh láte«<

m po zi. 7.50, JW
dále havaeloky

lodenu
emného, nepromokavého štyrskýho |c

' barvě tmavošedé, šedohnědé, tmavoolivové,
zbotovené přesně dle zde uvedeného výkresu

po zl. I0.—,12.50, (4.50.
Sokolské haveloky nejlepší jakosti 2

n oné z, „i přesnědlepředpisu
Zá : p" pozi.12.50.00
ED DOSKOČILA, mmmaPřictěných objednávkáchvyprošuji ši udání pv Chocni. délkyhaveloku.am



Číslo 189.

Svobodomyslný jesuita.
je v takové protivě asi jsko ďábel a anděl, peklo

anebe, tygr a ovečka. — Apřece jinaknení. —Opravdu? To je snad jen šeit? — Žádný žert. —
Te jsem opravdu blázen; to by byla má celá svo
bedomyslnost na hromadě — Už jinsk není. Už
tedy jem s tou svobodomyslností na hromadu. Byl
totiš jeden jesmita sku svobodomyslný, ba až
mnobo svobodomyslný. Žilve Bpanělsku a vydal
roka 1599 knihu: De rege et regis institutione
O králi a o vychování krále. Kmiba ta byla ri
vílejem proti patisku králem Filipem III. obdařšna,
tedy s jebo svolením vytišténa, ba král ten přijal
i její věnování. Spisovatel její val so Mariana.
Muž tea patřil k mejučenějším lidem svého věku;
jako profesor na vysokém učení v Římě a Paříži
vydobylsi slavnéhojména. Jeho statečná svo
bodomyslnost v posuzování španělské

ho vladaření sa braběte Lermy přivodlabo do vězení. Ale to nepomohlo. Jeho dobrovolná

chudoba a hrdinné odřeknutí se světanypěstovaav něm mašnou svobodomyalnost, která činila
echopným říci i mocným tohoto světa nejtrpěl

wda. ničím neobmezené panovnické
mocivolal: Což je Jid určen jen pro otro
otví?! Z této zajisté svobodomyslné zášady vy
váděl pak ve zmíněné knize další učení. Některá
s mich zde podáváme.

. Nejlepším zřízením státním jest monarchie
(království neb císařství). Ale nesmí sobecká a ty

královaká moc obmezena jest zákony a radou
nejlepších občanů.— Pravý panovník musí00

sám 00 Bpřlonálí zákony spravovati, a při tomoteem svého lidu zvláště pak ochrancem pra
cujícího lidu býti; dané má —ne jsko
otroky — ale jako děti (své) říditi. — Jenom
muše v kašdém ohledu bezúáhonné má voliti za
ministry. Takový kníže požívá pak lásky a úcty
svého lidu, a trůn jeho stojí pevně v srdcí občanů.

Vojska jest pro bespečnost státu zapotřebí,
ale nesmí se státi občanům břemene m. — Dvůr
mechťkrál, jak to velebnosti jeho moci sluší, má,
ale přece jest povinen dáti dobrý příklad šetrnosti,
a ve výdajích státních nemá trpěti žádného mar
notratnictví.

©FEUILLETON.
Dumka.

Jest daes smutaý den, kdy každý vzpomíná
svých milých zesnulých. Lidé spěchají na Lřbitov,
kde jejich milí odpočívají. Ten si postýská, onen
požaluje a ten tiše zapláče a srdci bolem rosry
tému uleví.

Byl jsem také na hřbitově. Neměl jsem tam
nikoho ze svých, — protože vesnička moje rodná
daleko odtud v širé úrodné krajině, na zlaté Hoenčl
Ale bylo mi teskoo a bolno u srdce — zašel jsem
na pole svaté, — vždyt nade hroby rozjímé prý
se mejlépel

Což tu bylo oku předmětů rozmanitých!
Místo náhrobků celé kaple vadnoucím břečtanem
ovinutél Tu nade hroby klečí sněbobílí andělé,
tam prostý železný kříž ukrývá se do stínu tru
chlých cypřišův, a tam veliký prostor přeplněn jest
samými nízkými pahrbky, u moohého z nich není
ani kříž, jenom deštička se- skromným nápisem
v zemi zasirčená. Jsou to hroby chudých, jižto

řeplňují městské chudobince. A co lidstva se
emží městským hřbitovem! Stopy rozmanitých

citů, namnoze si odporujících jeví se na tvářích.
Zde useďá žena truchlící. tiše štká ulevujíc bole
stnícímu srdci, tam u nědberného hrobu stojí vzne
dená dáma, jež hrdost. a pýchu marně závojem
svým zastírá, tu vidíš próud alzí po bledých lících
kanouti — tam zaráží tě kamenné bezslzí ....

Jaký to odpor, jská to směsice citů!
Zašel jsem v ústraní a tiše se zadumal.
Dnes svítí i doma na známých rovech feda

světel kmitavých. Na hrobě klečí matička a vedle
starý otec a rty jejich šeptají: »Sladké dej odpo
činutí synu našemu a světlo věčné ať mu svítí až
na věky l« A podle nich vzpomíná i sestra svého
nebobého bratra — —

O opravedlaost vsouduietví, o obchod, ře
meslo, umění i vědy af se stará pečlivě, zvláště
pak ať chrání stav rolnický. Bilaice, mosty,
řeky ať má na starosti. Jenom s nádhery — ne
ale z věcí k živobytí potřebných, vína, (piva), obilí,
masa atd. — majíse daněvybírati,a jako morové
rány má se .varovati těch, kteří mu ustavičně na
nové prameny daaí ukazují.

Majetkové poměry má rovněž míti na sře
teli. Přílišné bohatství v rakou několika málo osob
a vedle toho zakrnění a chudoba ostatní massy
lidu jeat státu zákubno, a proto se má panovník
O to starati, aby zmajetek a s ním i moc několika
lidí nerostla do sekonečna, a při tom všem ostatní
vyssávánibyli. Jistá prostřední míra ma
jetku v rukou maohýchjest státu nejuži
točnější.

Počet žebráků má se zmemšovatí nemocní
cemi, chudobinci, sirotčinci a nalesinci. Bohatí
mají povinnost Bobem uloženouchudinu pod
porovati. — Proti násilnómu zabrání statků da
chovních se sice vyslovil, poněvadž by to byla
loupež a měla by zlé následky, ale nemají jioh
duchovní užívati k necírkevním světác účetům,
nýbržku výživě ohudých a podpoředo
bročinných ústavů.

Tak tedy jesuita. Z každé věty ovitá
zajisté svobodomyslnost a láska k lidu, o

křesťanskýmina i vedená a obmozená orlystáty evropské byly se dle těchto „Jesuitakých
zásad zřídily, jak zcela jinak by to vypadalo daes
v Erropě. Zdaí nejsou to věci, které aby prove

obodemyviných poslanců žádáme.
Ba jest to vlastně to, co nynější křesťanští noci
úlové žádají. Nepřeháníme zajisté, řeknemeli: Ta
kového člověka bycbom jakoopravdu
a rozumně svobodomyslného a lidového
poslance ihned do sněmu volili.

A přece jest to muž, při jehož jmenování
každému dnešoímu i jinak dobromyslnému evan
Jelíkovi a pak každému „evobodomyslnému“ kato
líku, jestliže o něm alyšel, husí kůže naskakuje.
Předoě byl jesuitou, a to postačí. A sa druhé na
házeno na něj od evanjelíků dle eranjelia Luthe
rova bláta až nad hlavu. Tak na O něm evan
jelík Bonacosa: Z pekla vystoupil, on jest dáblův
syn a Belzebubův vnuk .. . Kéž by země tohoto
arcipadoucha vyplila a oheň jej strávil. Rýn vylévá

A já jsem již šest let neklečel v den duši
Ček na jeho chladném brobé — ani světel neroz
svěcoval! —

Ještě vidím jasně v duchu tu štíblou posta
vu a dumnou tvář, modrou čapku se znakem rol
nickým, snivé oko a ta zpěvná ústa bratroval
Ach, dávno li tomu, co stával prostřed dvora po
křikuje hlasem volavým: „bulú, bulů —l« a co
plaou hrstí bázel zrní svým oblíbeným holubům
odevšad se k němu sletujícím? ©Ten byl pěkný
modrý a pérečka se mu na slunci jen jen leskla
brajíce všemi duhovými barvami, jiný bvi bílý
jako sníh. Opodál nafukoval se rezavý voláč, tam
tříbil si brky kropenatý rousňák — 1 tam nepo
bodli se o zrnko dva stavjáci . . . Dávno-li tomu,
co kdysi za třeskuté zímy urobil -mi hezounké
sáňky, hračku roztomilou? í

A dávno-li tomu, co naší dědinkou hlaholi
la veselé hudba, lípy před našima radostně šumě
ly, kdy blažený můj bratr jel sobě na krásném
kočáře pro vytouženou svoji nevěstu? — Však se
netěšil dlouho šťastnému maoželství! Minulo čtvrť
roku a smutví rodiče vyváželi jej — do Rožnoval
A kdo prý již musí do Rožnova, s tím prý oby
čejně jest již tuze zle, ten prý již není tuze z to
hoto světa. Jel tam soucbotinářem a tak se i na
vrátil, churav a nevyléčenl Jak rád jsem potom
chodil denně bratru svému posluhovat do vísky,
kam se byl přiženil. Vodil jsem ho zabradou, pře
nášel sesli, donášel vodu a bavil ho dětským hu
morem. O usednul jsem si na trávník noží
kem vykopal studánku, udělal z proutků váhadlo,
k němuž jsem přivázal jako okov půl ořechové
skořápky — a již jsem vážil vodu, jako někdy
pacholík před svatým Augustinem. Z karet jsem
stavěl chaloupky, stroje a mlýny, snil dětskými
sny — — a vpadlé oko bratrovo se jasnilo, za
zářilo na chvilku, patříc na švitorné klouče, jež
ve trávě si hrálo.. . . Večerteprve spěchával jsem

slzy nad tím, že se taková potvora (r Mohuči
nalezá. O proklatá bezbožnosti! (Německá) země
nosí nestvůru děsnou, obavnou! Není slova, kterým

by byl s to její velikost pochopiti; ať řeknu 00
koliv, vše jest málo. (Spis Ficta Juditha. 65—66.
64—65.) — (Jistým redakcím, zvláště p. pastorovi
Šádkovi odporoučíme teato citát, jako zbrojnicí

radikálně helvetské. Pozn. redakce.)
Při takovém zuřivém nadávání a proklínání

mosí se člověk klidné rozvahy zastaviti a tázati
se: Co pak přece ten Mariana spácbal?

Veliká jeho láska k lidu, horoucná jeho nad
šenost pro obecné blaho a dobře míněná péče jeho
o vychování královského prince v dobrého pano
vníka strhla ho k jedné větě, která katolickou
církví završena jest. Napsal:„Jestližekníže
stát do sáhuby vede, společný (státní) nebo osobní
majetek loupí, veřejnými zákony a svatým nábo
ženstvím pohrdá, svóvolí, prostopášností a bezbož
ností se vysnamenává, může po společné poradě
býti nejprv napomenut, a když všecka naděje
zmizela, sesazen. Následují ještě jiné ostřejší vé=
ty, o nichá s ohledu na platný rak. trestní zákon
pomičíme.

To ovšem jsou záhubné věty, ale Mariana

praní: „To je můje — tedy osobní — mínění,terésupřímnostípřednáším,alejájsemělověk
a mohu se mýliti. Předneseli kdo něco
lepšíbo, budu mu vděčným.

Tak vidíme při ohnivé svobodomyslnosti kře
sfanskou, řeholaí pokoru mysli, kterou všem ne
přátelům církve katolické odporučujeme. Jak fari
sejsky a zlovolně jednají ti, kteří toto osobní
bladné mínění Marianoro „za mravouku jesuitskou“
vykřičeli, aby knížata proti nim poštvali, prote
stantetví a svobodné zednářství posilnili, jest jiš
z tohoto posledního výroku Marianova viděti. Nad
to pak to nejvíce vysvitá z jednání nejvyššího
představeného tovaryšstva Ježíšova, generála Agua
vivy. Ten vyslovil své politování nad tím, že se
bez jeho svolení kniha vydala a nařídil její opra
vení. Nad to pak výnosem od 12. července 1610
sapověděl mocí řeholní poslušnosti a s vyhrůžkou
rosličných trestů každému členu řádn „veřejně
nebo tajně, af by to učinil jako profesor nebo
rádce zvláště pak ve spise tvrditi, še by bylo

(O
domů. Klekání již ve všech vesničkách hlaholilo
stříbrnými i hlubokými hlasy, když jsem přechá
zel kopeček u Božích muk. Bázlivě jsem se ohlí
žel po černých vrcholcích vrb, jež za mnou pří
šerně za kopečkem výkukovaly, úzkosť mně jí
mala srdce, když jsem »pěchal kolem hlinníků,
kde bývali často cikáni... Štestně jsem překro
čil ohradu — a již jsem byl v rodné vsi, již jsem
byl doma....

Vidím a cítím to vše, jako by se dělo dnes.
Od vesničky sousední ubíral se truchlivý, ale
slavný průvod pohřební. Hudba hrála dojímavé
pochody smuteční a když dohrála, zavznělo žalo
stné: «Miserere mei«, jež se daleko v kopcích roz
léhalo .. . To nesli mého bratra. Kráčel jsem
před rakví nesa zlomenou svíci — a slzy řinuly
se mi po mladých ličkách — — Jak bylo tenkrá
te asi matičce a jak šodivému tatičkovi? Jistě jim
srdce žalostí pukalo. — —

Jakoby to bvlo všechno tep ve dnes — tak
živě si to připomínáml A přec tomu již dávno,
lel několik| Tak +s chno ubíhál Ó přijde tak doba,
že i mne přikryje cerná prsť, že i mně ve hlavách
svíčky zaplanou © modlitby zaševelí. Ale jaké
svíčky! To budou hvězdy nebeské a místo mo
dliteb zavanou mi nad hlavou sychravé větry pod
zimní — —

č nebudu zepomenut sám. —
mnoho jest, maoho věrných a poctivých

Čechův, o jejichž lůžku nikdo neví, po jejichžto
kostích noba šlape zlořečená, zbloudilá. — —
Kosti českétlí kdesi u vln baltickýchi pode hradbou
Milána i Říma, květ Čechů smělých tlí kdesi pod
borkým žárem nebes na luzích Palestinskych —
ba po celém světě šírém rozmetány jsou kosti
českých bojovníků a duší poctivých. Kdo pak dnes
na ně vzpomíná, kdo pak se za ně modlí? A
přece pracovali za národ a jeho ideály, unášení
jsouce nadšením svého věku. — Jj.



dovolenokalšetepolzáměuou,Bejetyrak,saddiš
nebo o tivoá mu stáíi. Naopakmá s0 panovníkům
dle přikázaní Božího, jako osobám posvěssným,
kteréBůbktédůstojnestipovýššl,čent

MarianuOtedlajehosvobodomysnost,diskteréza
to měl,Še ponovníkjem svůlolidupasuje, atědíž
ztóže vůle téžvoseseaa prozločinyztrostámbýti
může. —Katolickéučení věak váší učení ©s ki

Kéž by tato úvaha otevřela jistým státníkům
oči, aby viděli, jak nebezpečno jest křesťanství,

olrkev do okovů vrhati; naproti tomu však libe
ralismus podporovati. Neboť právě tohoto libero
lismu zásadou jest: Věšeckamoc jde z lidu. Jaké
důsledky z ní plynou, ukázal blud Marianův.
Bobažel! Jsou posud státy, v kterých se nábožen

8

páni však pod jménem vědy učí liberalismu a dle
něho robí | zákony, takže není divu, že se líhnou
novověcí Marianové ve formě socialistů a anar
chistů. Nejméně pak práva jesaity pro ten osobní
náhled toho néb onoho člena tupiti a „ješsuitekou
morálkou“ jako strašidlem lid a „velikány ve evo
bodomysloosti“ strašiti mají evanjelíci nebo „pa
stofi“ dle vzora ranneké „dvojctihodnosti.“

Jeme s to pánům posloušiti vzácnými citáty.
Na prvnímmístěstkví se Luther. K otázce

smíli se tyran, který dle libosti vládne zabiti,
odpověděl: Jednotlivému člověku . . . to nepatří,
kdyby i mobl . .. ale sejdouli se občané a pod
daní, a nemohouli jeho násilí a tyranii snášeti neb
trpěti, nechť bo zabijí, jako jiného vraha a lou
pežníka. (Srornej Simti. Werke:62. 301—202.

206 —207.)
Na drubé klademe „dobrosrdečného“ Me

lanchtona, který napsal oproti JindřichuVIIL:
Žádná Bobu příjemnější oběť nemůže zabita býti,
než (zabití) tyrana ; kéž by Bůh některému silnému
muži tohoto ducha vlil. (Srov. Corp. Refor. 3; 1076.)

Od nich není daleko Kalvío. který učil, še
není sice dovoleno komukoliv proti tyranské vládě
vystoupiti, ale „Bůh povolává patrně některé své
služebníky, kterým svó (božské) vážnosti dodává,
aby zločiny tyrauské vlády ztrestali a bezprávně
potlačený lid z jeho bídy vytrhli .. . (Srovnej
Kampí, SchulteCalvin 1, 272—376.) Ano i to dí:
Knížatům proti Bohu — rozuměj proti kalvinismu
— vystupujícím — „spíše na hlava vypliti sluší,
než je poslouchati.“ (Čomm. in Dan.č. 6.)

Takové zásady nesl
ovoce. V Ženevě, — sídle Kalvínově — zřejmě
se učilo, še zabití tyranů jest dovoleno. A „refor
mator“ Bera po zavraždění vévody Guis-ského

pr „že by se domníval, že jednal správně,dyby takového nepřítele byl buď úkladně nebo
násilím odpravil.“

A tak by to člo dále ze řad kalvínců, kdyby
bylo pro does ještě pro to místo.

Což pak ale divu, kdyš protestantětí stavové
Ferdinanda II. „sesadili“ Což divu, žese staly ty
jisté věci roku 1866 Což divu, že v duchu svého
otce Kalvína v předposledním čísle Hlasů ze Siona,
jichž majitelem jest záslažným křížem ozdobený
p. Hoblík, p. Šádek vymlouval ovanjelíky s Chra
dimska, kteří v 18. století Fridricha, pruského
krále vyzývali, aby Čechy svému fezlu podmanil.

Aby to tak napsal některý klerikál! — Bohu
žel přes to vše budou se staré písničky o jesuitech
na liberálně- helvetských „flašinetech“ odchrávati;
katolíci na dále budou do pozadí tlačeni; „refor
matoři“ jako veliká světla velebeni, a „ vé“
při svém řádění ponecháváni. —

Místní odbor Národní Jednoty severočeské

v Dabenci konal v neděli odpoledne za předsed
nictví paná Františka Horáčka schůzi ve spolkové
místnosti. Když pan předseda uvítal několika srdeč
nými slovy četně shromážděné, mezi nimižbyli též
sousedé z Vilantic a několik ženz Dubence, před
nesl pan Josef St ur ma správu jednatelskou, a pan
pokladník Jan Malý zprávu pokladní. Místní odbor
Nár. Jed. severočeské, který má již 87 členů
utěšeně zkvétá. Na to pojednáno o otázkách, jak
by lze bylo pomoci českým menšinám a promlu
veno pak o hospodářských potřebách našeho lide.
Řečníci přihlíželi k praktickým potřebám a co za
daných poměrů a prostředků by se opraviti a
slepšiti dalo.

Čechové dubenečtí, kteří nemají vlády, ba
ani spoluvlády v obci mají ovšem svláštní své
potřeby a povinnosti.Odkázáni jsou předevšímna
svépomoc dle přísloví: „Člověče přičiň se vám a
Bůh ti pomůže !“ Především sn masí postarati o to,
aby dítkám ve škole zabezpečili co největší a nej
lepší vzdělání, aby jim tak usnadnili těžký zápas
životní a zabezpečení lepších životních poměrů.

České děti v německé škole nenaučí se lásce
k českému národu a navykají si styděti se 1a svůj
mateřský jazyk, ba i za české své rodiče. Již tato
okolnost měla by české rodiče odrážet a měla by

"

ve škole německému vy
učovacímo jazyku, ochabne v horlivostí, stane de
přirozeně nepozorným, lehkovážným, nedbalým. a
je-li pro nesaviečnou vopozoraost evoe dle stého
mínění nespravedlivě trestáno, stává se též pro
Jkaným © slomyslným, nabrat dušovač © stněsno
jest pak pro celý život. Má li pravdu učený Rous
Beau, že každý omyl, který se do mysle lidské
vloudí, stane 60 zárodkem budoucích neřostí. ta
musí míti každý lidumil valiké obavy před školou,
kde se stane Inždodenně tolik omylů.
| Českédítě patří do české školy a aěmecké
ovšem do německé, neboť | veliký Němec a za
kladatel ternerů „otec“ Jahn pravil, fo dítě pouze
na základě jasyka mateřského dobře vychováváno
a vzděláváno býti může. Žák má ve škole bystřit
soudnost, rozuík a paměť, učitel má působit na
jeho cit, má dítě vóst a napomínat. Avšak, co ul
má počíti učitel, kterémujest odňata nejen metla,
ale i slova káravá? Jak má učitel, který česky
nesná, který « dítětem dorozumět se nodovede,
toto dítě napravit a polepělt? Jaký pak je poměr
mezi českými rodiči a takovýmto učitelem? Ten
i při nejlepšívůli bysprávně adobře svůjúkol
provádět nemohl. A jak možno očekávat dobrých
úspěchůpro českédítě odučitele, kterýse pro
alavuje jen nepřízní a sáští k českému národu,
který pro naše úspěchy nemá slova uznání, ale jen
slova banlivá a odsuzující? Kdyby se německým
učitelům jednalo o opravdové vadělání a osvícení

českého lidu, přičihovali by se o otevírání ale
nikoli o zavírání českých škol, a nelákali by české
dítky darováním šatů, obuvi, vámoček a různými
úplatky do škol poněmčovacích,kteréčeské dítky jea
ohlupují ačiníje takto neschopnými, aby s Némci
koskurovaly v práci a vědění.

Již slovo „škola národní“ měloby ro
diče poučiti, do školy kterého národa by dítky
své lati měli. Kde se mluví doma česky, kde

Čechové, tam mejí rodičové své dítky
posýlati do školy české, a kde rodičové a dítky
znají jen německy, tam af posýlají dítky do školy
německé. Jedině tento stav je přirozený a na zá
kladech mravných spočívající.

Proč pak na německých školách nepouštějí
němečtí nčitelé k veřejné náboženské zkoušce
všecky české žáky, proč tam pošlou nanejvýš jen
3—4, ktefi znají více německy? Iou proto, aby
panvikářnebopanbiskupnavlastníočiseze
moh! přesvědčiti, že ti ostatní z náboženství ani
sákladních pojmů neznají. Českým rodičům nutno
uvésti na myel slova, která před lety o šulferajnské
škole pronesl biskop brněnský. Navětíviv o visitaci
šulferajnskou Školu v Iv.nčicích, kterou navštevo
vali velkou větějnouděti české, pravil biskup Bauer
k českým rodičům: Moji pánové a dámy! Jsem
10 let biskupem a za ten čas visitoval jsem ve
stech osadách kostely a byl přítomen skouškám
zesv. náboženství,ale tak bídného výsledku
nedožil jsem se nikde jako ve škole této. A není
se co di.it! Domníval jsem se, že ve školách ně
meckého šuiferajnu jsou jenom dítky německé,
ale dnes poznal jsem, že tomu není tak, že na pří
klad v této škole jest ohromná většina děti če
ských. Pak ovšem není divu, že nelze vtakových
školách dodělati se výsledku příznivého Dítky ně
mecké na takových školách zůstávají pozadu, zdržo
váni jsouce dítkami českými, tyto pak jsou na tom
ještě mnobem hůře, any vyučovány jsou jasykem
jim cizím a mesrozumitelným. Mám právo usudek
tento učiniti tím epíše, an sám jsem dítkem školy
takové. aje kdysi za přijetí do hlavní školy
v Novém Jičíně, a později do gymnasia kroměříš
ského, byl jsem odmítnut a jenom na opětné a
snažné prošení přece přijat do těchto úštavů, ač

koli jsemBepat mezi žáky méně neschopné. Rodičové! Já vím,že pro tatosvá slova budu ve veřej
ných listech napaden, avšak mně na tom neszáloží,
naopak kdybych byl mlčel, byl bych, jak

ví Isaiáš prorok němým který neštěká.

á nechci svýmislovy uraziti nikoho, neboťměry zdejší nejsoumi známy; já spravují se jen
výsledkem zkoušky právě konané, avšak já cítil
jsemsepovinným,prosalavitipřitótopříležitosti
svá slova biskupská.

Naže,vy otoovéčeští, dbejterady tohoto
zbožného a moudrého Vrchního Pastýře a nedávejte
dítek svých do škol, kde vyučojí nesrozumitelnou
jim řečí. Též vám sde v Dobenci byla zřízena
česká škola a povoleny české bohoslažby, protože
je potřebujete.

Proč Němci nestaví školy chudým svým kra
janům v Némcích, proč se vtěch krajinách nesta
rají o povznesení vzdelání německého lidu? Proč

České školy a
vzdělávací ústavy v německém kraji musí býti bez
milosti zničeny, meboť české školy vlekou sa
bou české učitele, české kněze a poobné vá
Pryča Českýmiolažkamia učenníky,pryčs českou
čelrdí s žtvnostofky x oěmecképůdy,
za každou cenu musí býti vyčištěna! Zřidte velký
dajčnacionální spolek, rozestavte všude stráže, ab

sa noci AmikyČech kVáka80ner I Vameleě
se konečaě kboji proti Českým nám, proti
tomu lačnému Čechenfolka! Proti tomuto nepří
teli musíme my přední stráž němectva — ((otiž
v Ostmarku, které již ani Rakouskam sváti nechtí)
—bojovati všemi zbraněmi, které po ruce máme,

shranémian řacha mby em nábospodářskými. tom 0 a nebytí
Besmíme dávali žádného pardonu |“

Významno, že stejně smýšlí preský dějepisso
Mommsen, radí Čechoněmčům, aby nebyli
Rakušáky, dokud prý se sde násilí na nich páše,
že radí Němcům, nechtějí-li rozumem chá
pati, aby lebky jejich otloakali.

To jsou slova vášně a národeí nesnášenli“
to jest blásání plemeného vyhlazovacíhoboje.

My vé litujeme, že národní ótvanicetak 00
rozmohly, my Němcům štvát nechceme a
nebudeme, my přejeme Němcům jejich školy a
statky, my choame s Němci dokonce i dobře po
soasedsku vycházeti, páni Němci musí věak nám
jiš laskavě dovolit, že bráníme své, že chceme
udršet, co jeme poctivě nabyli a že chceme na
čim vaukům szachovati dědictví nestenčeno. Pak-li
pási Némci hlásají beslo ovůj k svému a chtějí
podporovat jen sebe, pak nesmí nám ům sa
slívati, když při stejné jakosti a kvantitě výrobků
dáme přednostkrajanovi, „když radou 1 skutkem
se vzájemněpodporovati budeme. Kdyby Čechové
byli vůči Němcům našim nesnášenliví bývali, mob
ná,že bytito v Čechách dnes neměliamipraťpůdy.
My jeme však byli onášenliví, často k vůli tomu
svatému pokoji aš moc povolní leč doufáme, že
Němci konečně ve vlastním svém sájmu přijdou
k sdravéma rozeamu. Potíráme-li se a peremo se
ba vzájem, raduje se £toho třetí. Vítevějchal
kdoten třetí asi je. Žid a Maďar.

O otazkách hospodářských účastnili se do
baty p. učitel K. Veselý, Štábl, páni rol
hfei Josef Zemek z Vilantic, Jan Horáček, Jiří
Bous, Frant Horáček, Jan Malý a učitel Václav
Uber s Dubence, kteří vyslovili přámí, aby po
dobné schůze se pořádaly častěji.

4

Z Belgie. |
Otáska socialně- nábešenská v Belgii. — Abbě
Dačns. —Schůze „Domekratické ligy“ a vylou
čení Dačnsevo. — Internacionální kengress V

Brusselu na ochranu práce.

Brussel, 27. října 1897. (Pův. depís „Obmovy“.).
Jehistoricky dokázané faktem,že tam, kde ka

tolíci těšíse menší svobodě,drží více pohromadě,jak
oo se idejítak ifakt dotýče, kdeštotam, kde větší
mají volnost, dělí se a rosštěpují. Příkladnm je Fraa
cie a Belgie. Všdyť katolíci belgičtí v eocialní akci
stálinavelkévýšia dosfáme,ševzdornedávným
rostrškám dobudoa «zi palmy vítěsství v budoucích
osudech příštího století křesťanského.

Pokládám za svou povinnost obesnámit objek
tivněsvé krajanys půtkou,kteroavtěchtodnech
mesi sebou bojují katolíci belgičtí. Iniciativu učinil
abbé Dačne,jenš aš do nedávnaprokázal platnésluž
by katolické belgické straně. Nezamlouvala se mu
totiž organisace t. sv. „Demokratické Ligy“ a „Domů
katol. dělnictva“; postavil se v čeloseparačníhohnutí
následován menším počtem katol. sedlákův, s jichů

doufal postaviti se proti silám katol. voličstva.
— Abbé Dačns byl jiš dvakráte svým biskupem su
spendován; žádal proto, by samému pepeši podal vy
světlení ohledně svého socialního programu. Úsadek
katolíkův ohledně socialní akos tohoto agitátoraje
rosličný. Důsledkem jeho oddělení 00 je vádné ros
štěpení katol. sil, ku škodě všeobecné.Ze tím
by sabránilo se možným vážnějším nedorosumě
sjeli se v Bruaselu předáci „demokratické ligy“. —
Zmíníme ae krátce o průběhu oslého jednání.

Hned s pučátku předseda Verhaegen, z Gandu,
il, že „demokratická Liga“ utvořila se proto,

by čelila snahám aoc. demokratickým, nikolivši vlům
konservativním. Pak hleděl oddůrodnit návrh jednací
o vyloučení Abbé Dačnse a jeho přívržencův. Poal.
Carta (častěji přerušován hájil Dačase napadaje kon



oagvativce a jich předáka Woeste-ho.Zakoměi]svom
apologii slovy: „vyloučit Dačnse bylo byamrtelson
panoustranydemokratickév Belgii“.Renkiajejpodporoval;taktéžThibaat,akro

jiny Vnastalémchaosu vystoupilmatri
basa abbéDažnea pravil: „Předsednictvopraví,že
není osnčasně přívržencem <„Christere“
(strany křesťanské — Bašasovy) a „Ligy demokrati
eké; logickytedy musí býtipravdomito, de jeme

omnačen jako renegát a rebeli. Dále jeem obriňován,
še příliš ostře píši. Ba „Denderbode“ (orgán Woestův)
mameosaačil jako obdivovatele Martina Lathra, tobe
memravy,jenšvyprásdnívašmadmoočítéch nej
sprostších požitků se oběsil“. Čte tento článek psaný
prý předsedou protisocialistického Aolstrkého spolku,
adí, še ne am (Dačns)ruší jednota amír, nýbrž jeho
odpůresvé, půvedosvé těchto Salob. Žádá proto, by
přítomné shromášdéní postaralo se o jich umlčení. —

Jema odpovídá V a zmovrujej viní, še
potapil proticocialistické dělnictvo a snovu žádá, by
Dačns byl vyloučen. Po té při nastalém zmatku a
hluku hlasuje se oná vrhu, jenž je 108hlasy proti
31 schválen. Dačna se svými přívršenci opouštějí sál.
—=Tak se skončila schůse.

Všechnynás málo těší toto neblahé faktem. Bude
to pouse malá přeháška či bade mít následkův vád
nějších? Přáním naším bylo by první. Doufejme, še
osvědčenéenergii naších spolubojovníků za vznešeným
eflem podaříse odstranit aurovnat tato překášku ne

osstě =hre prospěžnéakce.ná Bruseelská výstava dala podnět ku
odbývání důležitých ajezdův. Mesi nimi jedmo z nej
přednějších míst zaujímá internacionální sjezd pořá
daný zs účelem „zákonodárství práce“. Předsedal
Ursolský vévoda. Cílem komgressu bylo pokračovati
ma dráze nasnačené famosní hoaferencí Berlínskou,
jíš r. 1890 předsedal sám císař Vilém.

Mezi přítomnými byli mužové slynoucí znalostí
věd národohos a socialních. Uredu z nich
jen některé; eelého jednání se súčastnili: bývalý ně
mmeckýministr obchodu Berlepsch; Jves Guyot, Val
leraux a Linder — Francouzové; Hajr, professor so
Stressbarku; Lajo Brentano; Raffalowič, delegát za
Rasko, William Willougby za Spoj. Státy; Pavel Pic
z Lyonské university; Ph. Dr. Alfred Weber s Ně
mocka,Saterényi z Uher,Mac Donald z Angliestd.
Belgických soc. demokratů sůčastnilo se málo.

Kardinálním bodem veškerých rozhovorů bylo
jednání o zákonnité protekci práce. Valleraux, dele
sát sa Framoii, a Strauss, belgický ingemieur, byli
ohampionyma náestráckého líberiemu. Lajo Brentano
zdařile potíral liberální princip. Druhého daeGuyot
upozorňoval, še dis francouzského sákona s r.
1892 ohledně ženské a dětské práce vyvolovala jen
nespokojenost a protesty, še je mrtvou literou. Sama
vláda prý předpisuje inepoktorům práce porušení to
hoto zákona.

Jak je přiroseno, každý zůstal při svém ;
koagresineusneslse na šádnérasoleci nné

Vtezeníodpolednímjednaloseothematu: Zda
dělníci mužští adospělí mají býti téš podrobeni ochran
néma rogimu, či podrobněji: ada zákon má ohraničit
pracovnídoba?“

Nejpevéo věci promluvil soc. demokratický de
legát Hector Denis; mlavil pro dokazuje,že

přepínání práce má v zápětí degeneraci jak fysickou,
tak intellektuelní. Pravil, že zmenšení pracovní doby
miktersk není na závada produkci.

Gayot opřel se všelikým pokusům v torato ohledu
dokládaje: . olÉdyš jste dělníka vyhladovili politicky,

ohootejej Ještěvehnat vhospodářskéotroctví apo

stavit ji na stejnou úroveň se ženami a dětmi“.Denisem sa jistých nek
a jistý podní souhlasilJesuita
Proti mlavili dále Deverguies, hlavně však svrchu

smínčný ing. Strauss. Pravil, še stát nikomu nemůše
sabránit, byneprodalza peníze sílu svýchramen a
svého důvtipu. Poslání státa je: protěšovat svoboda
a jistotu jednotlivých občaaův. Dělník nemí otrokem

nebylo i popis na svobodaa vzdělání,y vati ch krisí. Řečaík přivádí
doklady z historie. '

Brentano mlaví proti Strazssoví dokládaje, de
V jeho dějepisných dokladech je málo pravdy, za to
ale motná porce fantazie.

V předposledním sezení za denním pořádku bylo
tboma: „Je možná a žádoncná mezinárodní ochrana
práce ? V jaké míře a formě?“

Pro mlavili: Kichner, Raffalovič,voa Mayr s

Proti byl Strause. Sombart kájil domácí ma
» jemu by se měla věnovat ta největší ochrana.

J vývody potvrdila nesčíslnými dáty mise Ander
seenová, inspektorka dvé anglických továren | Hojně
bgla odměněna potleskem. —

Naposled jednalo se o „Statitice interaaoicnální
a vatazích mezi různými drahy práce.“

Mlavili: Hektor Deruspro; asním sohalasili
Braata, professor katolické Lovaňské university a Rs
ffalovič, pak Sohmoller university Berlínské.

Po té učiněnkomecdiskussím auzavřen kon

Při nejblišší příležitosti spravím své krajany o
jiných zdejších událostech. Vítězslav Svoboda.

—————

Politický přehled.
Obotrukco ma řášeké radě dosábla

svého vrchole v pátek. Schůze zabájena byla ve
čtvrtek v poledne a byla před 3. hodinou odpol
přerušena. Večer o 7. hodině se ve schůzi pokra
čovalo a trvsla ve čivriek celou noc a v pátek
o 8. bodiné večerní teprve se skoočee, Ve schůzi
jednalo se o některých maličkostech a pak mluvili
© prozatímném vyrovnání starý polský poslanec
Jendřejovič ae brněnský pangermen dr. Lecher,
který vydržel mluvit celých 12 hodin. Někteří po
slanci spali v různých koutech hovorny, v pan
ské sačmovně, v klubovních místnostech, jiní vy
jedli a vypili sněmovní restauraci do posledního
sousta krůpěje. Poslanci vypili 14 hektolitrů piva,
1 sud vína, 50 láhví koňaku a nesčetné štamorie
různých likérů ; ti nejradikálnější a nejsprostší su
rově nadávali. Nejvztekleji si počínal šmatlavý
Weif. Tloskl několik hodin prknem o poslaneckou
lavici, za kteroužto produkci dostel 18 krejcarů,
které poslanci v odměnu za pekelnou jeho hudbu
mezi sebou vybrali. Marně bo čeští poslanci pí
semné žádali, aby se dal přítelem zvěrolékařem
Tůrkem obledat, není-li vzteklý. Berserkerovská
zuřivosť Wolfova neušetřila ani předsedu sněmov
ny Abrabamovicze, jemuž Wolf nectné rynadal,
začež pak v pátek prokázal Abrabamovicz obstrukci
tu Jaskavost, že proti vůli pravice schůzi skončil
a tak projednání vyrovnacího provisoria na Čtvrtek

a zuřiví jeho přátelé na levici měli opět blavní
slovo. Že by tím obstrukční Němci prozatímné
ujednání s Uhrami zmařili a sobě prospěli, o tom
dlužno pochybovati. V poslaneckých krusích se
tvrdí na pravici, že hrabě Badeni požívá plnou
důvěru císaře, levice však očekává mnoho od toho,
že ministr Gautsch byl od neděle již třikrát přijat
od císaře vždy v delším slyšení. Císař ovšem přijal
v audienci také rakouského a uherského předsedu
mioisterstva, říšského ministra financí Kallaye,
říšského ministra vélky a admirála barona Ster
necka—Doublebského,

Místopředsedům ©sněmovny, rytíři
Abrabamičoví a dr. Kramářovi, kteří od obstrukce
dajčnacionálů a socialistů nejvíce vytrpí, vyslovil
hrabě Badeni dík a uznání. Císař pán je přijal
včera v slyšení a rovněž jim děkoval Ve čtvrteční
neb páteční schůzi řísské rady bude prý dr. Kath
rein z ohledu na katolickou stranu zvolen opět
za předsedu, jelikož všsk hodnosti té nepříjme,
má dr. Ebenhoch největší nadějí státi se předsedou
poslanecké sněmovny.

tvobedemysins Němci, liberálové,dajčnecionálové, Schonerovci pokračují v revoluční
své politice a dr. Funke, Prade a Wolf, chtějí
10. listopadu pokračovat ve vídeňských štvanicích
proti Čechům a Rakousku v Berlíně, Všichni Něm
ci mají býti pobouření proti Rakousku zrovna
tak, jako r. 1848 a 1862—64 štváni byli proti
Dánsku, Na štěstí jest Rekousko dosud velmocí a
nelze s ním tak bezohledně zatočit, jako s malič=
kým Danskem; proto praví bamburský Biemar
kův orgán rakouským Němcům, že Bismark za
ujímá vůči nim zrovna takové postavení jako vůči
pobaltickým Němcčm v Rusku. Na oboje Němce
pohlíží státoprávně pouze jakožto na ruské a ra
kousté příslušníky a poddané. Přijdou-li ve státě,
k němuž náležejí, do tísně, tedy povstslá s tobo
politická otázka musí se považovati za čisté vnitřní
záležitost dotýčného stálu potud, pokud' Německo
s ním v míru žije. Německo chce žíti v míru s
Rakouskem i Ruskem. Bismark radí proto Něm
cům v Rakousku, aby postavení své nezhoršovali,
a aby s národy ostatními, s nimiž jest jim spolu
bydleti, po sousedsku vycházeli se snažili a aby
v dynastii oporu bledali. Bismark dává tedy našim
falešným Prušákům kvinde, poněvadž ví, že by
Prusko Německu musily z toho povstati zahra
ničné nesnáze, kdyby parlamentární revoluci
choněmců podporovalo.
- Bokouský zahraniční míalstr, hrabě

Goluchowski dlí dnes návštěvou u italského krále
v lombardském jeho venkovském a loveckém
sídle, v Monze. Protože na vyzvání krále přijel
do Monzy též předseda italského ministerstva mar
kýz Rudini a též itelský ministr zahraničných zá
Ježitostí, tedy se patrně nejedná pouse o návštěvu
ze zdvořilosti, ale též o udržení další shody mezi
Rakouskem, Italif a trojspolkem.

Výber rakouských biskupů sejdese
16. listopadu k poradám ve Vídni. Biskupské po
rady zahájeny budou 23. listopadu.

Dajčnacionaluí ajezd v Bolzanu
konsl se 31. října. Vypadl dlevšeho hodně bledě.
Přišlo k němu jea kolem 500 lidí. Mluvili staro
sta města dr. Perathoner, poslenci Gross, Stein
wender a Wolf a přijataresoluce, v níž němečtí
poslanci se vyzývají, aby vytrvali ve svatém boji.

De sejdou se dle zpráv z Vídně v
polovici listopadu a budou zasedati současně s po
sleneckou sněmovnou.

Oslava největšího mlaviky. Brněnské
mu posl.dr. Lechrovi,jenž promluvilvposledší
sněmovní schůzi 12hodinnou řeč, uspořádány byly
při jeho příjezdu do Brna 31. října hlučné ovace.
Večer pak byla zábava v Německém domě. Po
cbodňový průvod byl od policejního řiditelství

zakázán. Dru. Stránskému němečtí studenti pro
vedli před bytem kočičinu.

V Srbeku vládne po svržení ministerstva
Simičova opět duch bývalého krále Milana, který
jest prohlašován za nejchytřejšího, ale zároveň za
nejprohnanějšího Srba. Za vlády napredňacko-li
berálního ministerstva Ďorděvičova ochladl přá
telsky poměr Srbska k Bulbarsku, k Černé Hofe
a Rusku s nastalo opět jisté sblížení s Rakouskem.

Polští socialní demokraté v pru
ském flezslku následkemnárodní nesnášenli
vosti německých socialistů budou při příštích vol
béch do říšského německého snému voliti své
vlastní kandidáty.

Z Poxzmamě v Prusku oznamuje se: Vrchní
správní soud rozhodl, že uemají býti rozpustény
schůze, při kterých se mluví polsky, a to ani te
bdy ne, když ke kontrole úřady nemají ani úřed
níka, který zná polsky. Jak známo dosud pruské
úřady schůze, kde se mluvilo česky nebo polsky,
beze všebo rospouštěly.

Černá Hera bude míti svou první želez
nici. V Cetyni zrovna uvažuje se otázka zřízení
železnice od moře do vnitř země. Potřebný k
tomu kapitál poskytnou peněžníci z Milána. Ná
klad bude asi 4 miliony franků.

Drobné zprávy.
„Nárední Listy“ pokračujíve štvanicích

proti nejdůstojnějšímu panu biskupovi královéhrade
ckému. Podle několika výrazů a myšlének a veliké
nesnalosti věci poznáváme redakčního helvetu a že
tedy s helvetem za katolickým knězem a katechetou
se skrývajícím poctivá polemika možná není. „Národní
Listy“ ani nevědí, že dotazníky, které :e žádají na
kněžích diecése královéhradecké, žádají také jiní nej
důstojnější p:ni biskuposé a že tedy není novinkou,
co platí na Hradecka. Dosti hloupě se pokoušejí „N.
L.“ o spůsobení roskolu mezi kněžími a jejich ndp.
biskupem, který jest jistě češtějším a slovanštějším
než li „Národní Listy“, jichž sloupce si může za pe
níse zakoapiti každý žid a Němcc a nemusí za ně
mebízet ani celý milion, který prý r. 1890 nabíze
la jistá anglicko-židoveká společnoať. Hlavní účel ny
nějších polemik „N Listů“ proti nejd. papu biskupo
vi jest Čistě kšeftovní. Němkyněpaní Růžena Gré
grová rozená Nobacková,jejíž celé příbuzenstvo stojí
v táboře nejzuřivějších Němců, nynější majitelka a
vydavatelka „Národaích Listů“, musila dětem zvěč
nělého pána dr. Jalia Grégra vyplatiti po 60.000
slatých; jako matce vlastních více dětí jedná se jí o
to, aby „Národní Listy“ 00 nejvíce vynášely. Řízení
jejich jest proto čistě kšeftovní a poměrů neznalý
čtenář nesmí se proto diviti, kdyš na př. vídeňský
spravodaj pan Vilém Ryba napíše do klubovní
ho orgánu, proti vůdčím poslancům vlastní strany
hrozné obvivění: „Největším diplomatickým uměním

rozhodajícíchpánů v české delegaci je,že buď popírali, nebžel,—i nemluvili pravdu“. Zpravodaj
mladočeského orgánu nevěří tedy tomu, co mu vůd
cové adělují, ale přece správami takovými P, T. čte
náře „N. Listů“traktýruje. Překrucovat, lhát, bala
mutit jest řemeslem „N. Listů“. Nelze se tedy diviti,
že jíš i méně soudní čtenáři dlouholeté balamucení

že „N. L“ strácíN. Listů“ prohlížeji a facit jest,

důvěru i abonenty. Lid jest jejichpolitikou nespokojen,proto se mu musí hodit prouspokojení kost. Hradecký

pan biskop roll ae pokrokáře, radikální učitele, anaivní lidi, kteří ndp. biskupa s vlastního názoru
neznají, všdy hledaným soustem. Aby se udrželi staří
a získali noví abonenti, musí se tedy proti Bryny
chovi štvát, to zsbalamacené hejly nejepíše přiláká.
A prosím, blíží se konec roku, abonenty nutno bala
mutit, chytat a proto i nechápaví konečně enad po
chopí, že štvanice proti katolickému episkopátu a
kněástvu mají vorgánu Němkyněvelice prosaické pozadí.

Zprávy diécesní. Ustanoveníjsou: pan
Josef Flesar, kaplan, za adrpinistrstora v Třebe
chovicích, p. Anr. Zikeš, koop. v Žírči, za kaplana
do Železnice, p. Jos. Stanislav koop. v Dešné, za
kaplana do Dubence, p. Václ. Rosecký, kaplan
Dubenecký, za koop. do Žírče, p. Alois Horák,
neomysta, za koop. do Deštné. Na odpočinek
vstoupil: p. Josef Řehák, děkan v Třebechovicích,
a p. Jan Bičiště, děkan v Popovicích. Vyznamenání
jsou: p. Jan Jelínek, farář v Mezeříčí, jmenován
děkanem, p. Fr. Horáček, professor + c. k. vojen=
ském ústavu ve Sv. Hypolitu, obdržel Exposito
rium canon., p. Josef Pršala, professor a katecheta
Da gymnasiu v Mladé Boleslavi, farní synodalie.
Uprázněné fary: Třebechovice, fara patron. kníž,
Colloredo-Mannsfelda od 1. listopadu, Popovice,
fara patron. náboženské matice, od 2. listopadu
b. r. V Pánu zesnul: pan Frant, Javůrek, arcikněz,
b. vikář a děkan na odpočinku v Heralci, senior
diécese + dne 27. října 1897.

Primice. Vp. Drašner Antonín byl v pon
dělí dne r. listopadu 1897 o 7. bod. ranní v se
minářském chrámu Páně sv. Jana Nepomuckého
v Hradci Králové od Jeho Bisk. Milosti na kněze
posvěcen. Primici sloužil v témže chrámu Páně
dne 4. listopadu o 9. hodině ranní. Primiční ho
stinu vystrojil k úplné spokojenosti příbuzných
a přátel mladého novokněze restaurateur v Adal
bertinu, pan Max Kryštůfek.

Otevření mové spolkové místností.
Jednota katolických tovaryšů oslavila v neděli dne 31.
m. m. otevření nové místnosti spolkové v „Adalberti
nu“. Ježto jiš v arpnu odevzdáno bylo celé „Adalber
tinum“ svému účeli vel:kolepou slavností, zahájila to



varyšská jednotasvou činnost v mově upravenémíst
ností více tichou neš hlučnou oslavou. Dopoledne shro
mášdili se členové s praporem v kapli sv. Vojtěcha,

kde sloužil diecésní předseda,vedp. dr. V. Rath měisv.. po níš promlavil ardečnou a dojemnouřeč o po

vedle dosti četného obecemstva vadp.kanov. dr. Sou

kup, vedp. rada Kerner, 3PP archivář Kubát, ředitelHrubý a vicerektor Orel. Večerpak pořádáno divadelní
ředstavení, k němuš vshledem k časové době zvolena

hra podána byla celkem slušně, jednotlivé některé úlohy
byly sehrany s náležitým porozuměním a velmi sda
Hle, Znamenité byly výkony sl. Svobodové, Chmela

řové, Jesdinské a p. Jakubského,£ Poláka st. S dobrým sdarem zhostili se svých úlohal. Kulhánkova,
al. Kyselova, sl. Hanouskova, pp. Lejeek, Svaták, Aud
rlický, Veselovský a Mládek. Obecenstvasešlo 00 ta
kové množství, že snačné části nebylo lze představení
se sůčastniti. Spolková místnost zamlouvá se všeobec
ně svouútulnostía vkusnouvýsdobou,k níš přispívá
svláště nově vymalované přenosnéjeviště. Nenípo
chyby, še nový prostornější ek příspěje k větší
mu rosmachu spolkové činnosti. už, Bůh“

Slavnostní přísaha mováčků odbýva
Ja se jak obyčejně dne 1. t. m. V Hradci Král. dělo
se tak na nádvoří Vodičkových kasáren, v Josefově na
rossáhlém prostranství za hradeckou branou, kam do
stavili se voškeří nováčkové o 9. hod. do chrámu
Páně, kde byli přítomní slušbám Božím a po té ode
brali se na nádvoříkasáren zemské obrany k přísaze.

Promoce, Icidor Theod.Zahradník, knězřá
du premonstránského král. kanonie na Strahově v
Prase, kaplan u sv. Jakuba v Jihlavě a redaktor Ka
zatele byl dne 8. listopadu ve středu o půl 12. hod.

dopol na české universitě v Prase na doktora fi
losofie veřejně povýšen.

Sňatek. SlečnaPavla Šasrova a Jan
Sluka, faktor bisk. knihtiskáray v Hradci Král.,
slaviti budou sňatek svůj dne 10. listopadu 1897 o
8. hodině ranní v kapli kláštera Chudých školských
sester v Hradci Králové. Gratulujeme!

Koželažský kurs v Hradel Král
č orstorinm průmyslového musea pro severovýchodníy v Hradci Králové v dorozumění s Ústředním
spolkem českých koželuhů řádá kurs košelužský
ve dnech 5.—48, prosince v i Králové. Naši ko
želuzi pocitují dlouho jiš potřeby nálešitého vzdělání
odborného, neboť také košelužství přestalo jiš b
pokusným řemeslem, ale stává se čím dále tím
průmyslem, založeným na přesných základech věde

Výklady, které opatří p. Jos. Jettmar, majitel
lučebnía bakter.laboratořev HradciKrál. má «
dostati stračného uice ale iasného a důkladného pow
čení o nejdůležitějších při vyděláváníkoží,
veškeré výklady provásemy budou nohlednými
ukázkami a lučebnými a sojména bude při
hlíšeno ke kontrole výroby. — Dle dosavádních jiš
vykonaných přihlášek ]se souditi na četné účastenství.
Teto je také žádoucím, jiš proto, aby příslušníci to
hoto odvěbví průmyslo nabyli řádného rozhledu

po movodobýcha úbených pokrocích, o nichš předchůdci i ami — Třeba ještě podotknoati,
že kmre bgde bezplatný a že nebude pro účastníky

ny s žádným vydáním. Veškerá vysvětlení podáaochotně zodpovíŘiditelství průmyslového musee
pro severový y v Hradci Králové.

Flaty státních sluhů budoukonečněupra
vemy. Platy se upravují dle 4 tříd, a to tak: 700, 600,
500 a 400 sl. Také aktivní přídavky vyměřeny jsou
dle 4 tříd: 60, 80, 25 a20 procent platu. Kromětoho
stanoví se alažební přídavky na 60 zl. sa let služby.
Tyto přídavky se počítají do pense, neemějí však pře
sahovati suma 100 al. Připovýšení do vyšší služební
třídy zůstává v platnosti slušební přídavekjiš nabytý.

Co se týká pakpříjmů stráže ostní, civilnípolicejní stráže a policejních agentů, budou příště dvě
třídy inepektorů s platem 700 a 600 sl. a dvě tříd

strášníků apoboojních agentů s platem 500a 400 sl.Slažební přídavky stoupají od 3 let služebních aš k 25

pz a kále „od30 u, do 260zl. Poštovníma teegra t arčají se příjmypodletří stupňů.
Tyto stoupají o 50 ul., takže první třída vetřechstapníchrosteod600zl.do700al. draháod500
do 600 sl. atřetí od 400 do 500 sl. V mesíchtěchto
platebních tříd děje se postup do vyšších platebních
tříd gradnovaným postupem. Služební přirášky činí

du a za kašdých pět let odbytých ve platební tříděsl. a

vati službu 100 zl. Další ustanovenítýká se naturálních bytů úřadních alubů a jejich úředníhooděvu.
Veškerý náklad, který bude toato předlohouspůsoben,
činí, jak Jeme jiš oznámili, 8 a půl millionů slatých.
Vláda chce jej hraditi výnosem daně potravní a cu
kerní. Prohlašuje, že nebudou li tyto oleny, nemůže
nový výdaj pro státní sluhy činiti. Áby konečněpři
měřeny byly platy kaplanů a farářů, na to vláda
zatím nepomýšlí. Kaplan může ina dále živořiti třeba
do 70 let s platem 880 — 400 sl., farář pak s platem
700 zl. a jdouli do pense, budou míti ještě 100—200
zlatých méně. : : '

padek rolnietva a menšíhoživnostnivtva
nese těžce kašdý pravý vlastimil v Čechách. Hlavní
příčiny jeho jsou: Zrušení selskéhe dědičného práva

a zavedení rovnéhoE" dědičného, volnost půdy,soutéš ciziny, nevýhodué obohodní a celní smlouvy a
dopravní sasby dráh, stoupání mady dělnické, stálý
vzrůst daní a přirášek — a výše poplatků s převá
dení nemovitostí. Od r. 1868, kdy připuštěna byla
dělitelnost pozemků, vloženo bylo v Čecháchdo knih
na základě práva dědického na 320 milionů zlatých.
Za tutéž dobu stouplo zadlušení nemovi v če.
chách o 700 mil. slatých, exkučně byloS Čechánh
vtěleno do knih přes 100 milionů zlatýcha při exe
kučním prodeji nedostává ee ma věřitele

u břemeno jejich následk iI 4 v em pohromšivelních.ste schách na nemovitostech přes 8
milionů zlatých škodyjen povodněmi a deštizpůsobené,
Náhradu nedá stát dádnou, neboť těch něko.
lik tisíc zlatých oubvencí nelze za náhrada povašo

roku 1863 325 milionů
A 028 R A r. bř
» 1090 » 546 » .„ 1806., 65

Boku 1868 mělo Rakousko (Cialajtanie 2.692 milionů
dluhů, r. 1880 pak 3164, roka 1890 jiš 3820 milionů,

B zajrevenívých polřobtáměž né ů. Celkováne v 716 milica
úhrada obnáší 400milonů a příštírok rospo

60 Zvýšíavynesou téměřo 30 milionů vícosnešlotos.
Daně, které se mají svýšiti, teny jsou hlavně
na náš lid. Nejvíce náš lid ucítí zvýšení daně s piva
a s cukru. Daň s desetistupňového piva od 1. Jedna
1698 bude zvýšena = 1 sl. 67 kr. ma 2 al. 60 kr.
Stát zvýší při kašdém litru daň jem o 0-88 kr. čili

© mecelý krejcar, alepro půsky piva to znamenat
budezvýšení ocelé T najcary„Tuto zkušenostpivní přirážkou. Obcím povolujese

pivní krejcar s litra, ale p. hostinskýdá ci
udělali jsme jiš e
občejně

pak platit ten krejcar pívmí s každého půllitru. Stoj
mě nemile ponesou zdražení cukru všecky hospodyňky
ty budou od 1. ledna platit za každý kil cukru
o 6 kr. více. Mládenci, kteří jsou i ma ka
várnu,budouplatitovšemsakašdonskleničkukávyo 1
krejcar více. ijeli starý mládenec denmě 2 
čky kávy a 5 sklenic piva, bude od 1. ledna 1808
platit na nepřímýchdaních denně 7 kr., ročně pak
29 zl. 65 kr. více. Nu, snad to budo rave
dliyá mládeneeká daň! Hospodyňky a šenatí budou
cítit ovšem j tu menší daň více.

Nedávno upravenou danís cukru bylo odváděno
daně s jednoho g 11sl., ale uš to sdálose vláděmálo
aproto 1. srpna 1896 tato daň na18 sl.
Lotos pak sase kartely cukrovarské svýšily ceny cukru
uměle. Jak známo rafinerie uzavřely se surovárnami
smlouvu, kterouš rafinerie dobrovolně kupní cenu se
surový cakr zvýšilyo 8 zl. nag(ve drobnémprodeji

seto všakZ a ks Tantoobnoskterírafinerie surovárnám platí, m iti vatel
cukru, neboťotolik je cukr dračší. Teď jest už ne

črně drahý,stojí 85 a půl =l.sa g, ač výrobní cena
jest asi 18 si. Od 1. ledna 1898 má však býti cukr
opětně sdrašen novoudaní ve spůsobědaně s prodeje.

bude jednímrázemoukr za 42 sl. g. Bude-litato
novádaňpovolena,budeunáscukrnejdražšínace

lém světě. o,porovnání » Německem, kde jeden gstojíyasi80sl.,budeunáscukr,bude
nakupován ve velkém o 12 u. drašší neš v Německu.o

39proc.,mímoto-simusíseměročně4milionyzlo
kfeb jčita má jiš zvláštní dluh16mil.Roku 1861placemo bylov přes 16mil.

sl. přímých daní, r. 1006 jiš 30 milionů, tedy

dvakráttolik. Nepřímé daně vk strojnásobily.— Veškeré obce v asi 9500)maj
Honů zlatých ročních Na

J
potřebovalo v loni 8,929.098 zl. a
rozmnožení počtu tříd a učitelských sil,
kvenálních přídavků a pensí stále

mé pro rolníka šetřit? U vojaka?vojsko 118 milionů, letos stojí jiš 140 milionů e mimo

to pv šeny platy alušební ipense všechny. .stojníci se rychla opotřebují a posýlají do
aka jsmeméli v lonina i 80 pol. sbrojmi
podmaršálků, 230 jorů, 692 plakovníků, 4?
podplukovníků, 1 366 majorů.Setníky,

renšený sde nepočítáme. Na rozmnožení armádyzle výzbroje bude se r. 1898 žádat opět více
něz. Kde je salevzít? Tyto otásky rozluštit, je sa

jisté tvrdý oříšek propány poslance, ale ještě tvrdšíoříšek je propoplatníky, kdena všecky ty opravy a
slepčení platů jiným vaítí peníze.

Věda a fráse. Pan . ve svých
cích“ starého místopisu Kalováhradeckého vy

ki á bývalou tvářnost k a Svatojanského, jenž
býval porostlý vinicemi a nazýván byl Konstancí. Ku
konci své píše p. spisovateldoslovně: „Avšak
ubohý Kopečeknejen o roucha svého poszbavea,
i jméno mu vzaly smutné doby protireformační.“
Vášíme si sice pilné práce p. prolessora Spiosse, ale
závěrečná jeho věta jest holou frásí, protože protire
formace nepustošila vinice a také nesbavila jména
Kopečku, protoše tehdy ještě nebylo zvykemdokreto
vati ausnášeti směny místních násvů. Točinil dle své
chuti sám lid. Měniti dle libovůle nebo choutky předáků
stará jména, zavedla teprv n městská obecní
zastupitelstva. Tak pozměněno v úch na sta ulic

a náměstí a pojmenováno dle Husa, Žišty, ProkopaVelkého a Malého, dle Sirotků, Orebitů, Ro
kycany, Komenského, Chelčického, s Dubé a
Jiříka Poděbradského, kdyš maivní čeští politikové
myslili, še ve Vídni těchto pouhých jmen ae saleknoam.
Daes jsou na př. s takovým planým radikalismem a
se stavěním pomníku Husovi opatrnější, neboť Thu

nova otika vásanéhokřídla“ a Badenůvkra
jíček chlebadělá zázraky. Kdo kulturní historii poněkud zná, tem také ví, še vinice pustly v
proto, se počali nevypláceti a nikomu
nenapadlo, zalošiti na Svatojanakém u vinici. Ka
toličtí reformatoři české vlasti tedy vinni

nebyli, ale větší zásluhy o to mají čeští oherézí abratři, kteří protestantské Němce a Švédy do
vodili a tak exulanti k spustošení české vlasti samí
nejvícepřinpěli.Ostatněrodákkrálovéhradeckýa ži
votopiseo Žišky, Václav Vladivoj Tomek v místopis
ných tích našeho města napsal: „Z převratů ná

silných, kterými poatišen kSrrve- český po přemoženístavů protestantských na Bíléhoře, jeden pro budeuo

školák s Y
slístkoma hleděrozpačitěmamneanapanaučitele
podal mně konečně lístektobotosnění: „Milý pětteli, posor! Škodnáé je tal“ Pochopiljsem
šitě situaci a dodal lístek pravému adressátu, Kenbyl ©mnouvarován,alestalo20totrochu pozd

uvádí sám na mysl tato
bzoru“ se dne 3. listopadu:

— Hosmarný tento pří
notieka! ve „Školském Be

Učitelé, pozor! Bývalý redaktor Budivoje a Nažince(!)
listů to klerikálních, a nyní redaktor klerikální„Ob
novy“ v Hradci Kr. podniká obyčejně v neděli a ve

výletypokraji Hradeckémasnadi dálea
zapadneobyčejnědo hostince, kde učitelé se schá.
kívají. Tam posoroje a po případě zavede
řeč a v proudu hovoru spůsobí, že učitelé se slušno
sti cizímu pánovi a saroveňhosta se představí, kdo
a odkud je. Avšak cizí pin svého jména ani působení

neprosradí Zelí jemeE Ba 905 obcházína ze.byl redaktor „Obnovy“ . obchásí 
nou? Myslímeproto, aby seznal amýčlení apřes

věd . aby měl látku „0b
. pa: pozoriamožnosti soboty, neděle, a

3 kraji královéhradecké, jtěfnském,informačním
čáslavském achradimakém k cestám informačním pro
sebe i pro „Obnovu“, abych svlastního náseru poznalsmýšlenílidu,jestovšempravda.Bjelaachodil
jsem jmenované kraje kříšem a jsem
často i ty nejodlehlejší vesničky sa cestou
rozhovory © malou drobotinou, školáky, ohudými i

bohat lidmi, a rolníky, řemeslníky, obc ky,
průmyalníky, učiteli, kněsi, s dědoušky, babičkamí s
třeba i s dráteníky a podomními o ky,abych

poznal jejich výdělky a všeo životní poměry, jesttaké pravda, noboťjakomovinářmusím00
učit a smát potřeby, požada a mázory lidu.

Jednal jsem a jednám vědy ote vě a neasipapa
ae 

vlady se představím a nikdy jeem o nedopustil

ještě K nost. abych neudal tomu, oo l

krokářského a prosrazoval změ své násory 0 stramě
katolické nebo staročeské, trohai-li toho nebo oaeho

Konstval čempřomorskosírui u jeem 1

jehooevi. aby s nepřivelieště dovětch rospskůylo takénikde zvykem mýrm,abych takového bes
děčného vyznánívíry pana polití neb nábošen

ského proti němu zneužil, anebo abych v sou

krozé společnesti prohosené slova v norinýchak-li

„Šk. Ob.“ tvrdí, še za
jsemvšdydohostinců,kamchodí učitelé, tedyjívinou,šechodívšedy.Jelikožpániučitelé

jí vávatcharaktery aemuse celé, 00e
lové, jak říká Nerada: s kvádrů a křemone,
jelikož nemají ce jako farisoové přetvařo
vat a lhát tedy opravdu pane úe jest toprý mejpatontovanější orgám učitelstva,který
pánům učitelům bescharakternost, jako
muvili mezi sebou a v kroužku stejmě smýšlej

krokářůjinak, neš mluví na př. před Staro
Žechem,klerikále Mladočechom,okresním
hejtmanem ac k.školním inspektorem. Po

se házífrásí: potřebujeme charakterů! —
a současně se je špiclovatví a policajtské de
munciantství. Ťojest zjev opravdu velmi smutný a
nejlépe ukasuje, jak jeme vzdálení vychvaloraného
hesla: Pravdu sobě mluvme, přátelé si buďmel

Smiřický přednosta stanice, pan V.
Dvořák, znám jest svou umíněností vůči cestu
jímu obecenstvu. V pondělí večer zachoval se
se surovou bezobledností vůči cestujícímu obecen
stvu, které po 8. hod. večer přijelood Hořic, Sá
dové a Hořiněvsí do Smiřic. Cestujícím zakázáno
z vlaku vystoupit, ač na 100 jich spěchalo kou
pit si lístky do Hradce Králové, Pardubic, Tře
bechovic atd. Obecenstvo musilo čumět ve vozích
až asi po třech minutách k zděšení svému vidělo
že vlak ujíždí ke Králové Hradci, v němá celí
kupé I. a II. třídy byla prázdná e vevozích III.
třídy bylo by se nalezlo ještě místa. Matky s ko
jeňátky, manželé s malými dítkami, vojáci vrace
jící se s dovolené, cestující a živnostníci, kteří
měli býti večer neb nejdéle ráno doma, byli chvíli
v trapné nejistotě a tázali se, brzy-li pojede dru
hý vlak. Pan přednosta psšovsky odsekl, že žádný
nepojede. Rozhořčení obecenstva nad touto bru
télností bylo všeobecné a projevovalo se v kom
plimentech, které si pan přednosta smiřickéstanice
Jistě nezapsal za rámeček, pak-li je slyšel, nebo
o nich byl zpraven. V Americe by obecenstvo

"8 takovým zřízencem po amerikánsku satočilo,

ZĚBĚ



oovna-udýk pan přednesenóchathradeckývak
"fjet s pouhéumíněnosti, protože si chtěl schladit
dáhu na dráze siniticko-sédovské. Jak: přijdeobe
„esostvo k tomu, sby choutky umíněného úřední

odnášelo se škodou na svém zdraví, majetku
B čase? Protože čekárny se zavirají, bylo četné

rpbecenstvo vsychravénoci nepřímovybozeno na
jmlici. Ve Smiřicích nebylo mošno schnat ani je
dinébo fiskra, v bostincích přečetní marné onoc
leh prosili. Jen někteří byli tak šťastni, že od po
bostinných soukromníků se jim dostalo noclehu.
Ostatní, namnoze na noc nedostatečně oblečeni,
Jmusili nastoupit po neznámýchcestách mnoho hodín
trvající cestu. Zpozdí li se jinde vlak, který má

Jčalší spojení, počká katdý lidumilný přednosta
stanice, neboť též obecenstvo musí si přečasto dát
libiti zpozdění vlaku. Bezohlednou výjimku v tomto
ebledu činí smiřický přednosta stanice Jest vzáj
eu veřejnosti, aby takový muž nebyl na místě,
kam se nehodí. České poslance žádáme také, aby
konečné se vzmužili, a poukázali v parlamenté na
sekatury, jimž je obecenstvo vzdor přečetným nář.
kům stále na severozápadní drázo vystavováno.

Perfidie —či telecí rozum? Věhlasný
-redaktor »Posla z Podhoří« pan August Matějka,
poctil výše uvedeným titulem lokálku Obnovy
'oPovážlivé zjevy«, v níž náš pan dopisovatel toužil
ne znesvěcování slavnosti svatováclavské všedními
pracemi na polích a zmínil se o trestající ruce
Páně. Pan August Matějka,který se v rychnovských
hospodách pere a vůbec veřejné pohoršení působí,
vrbá se za to vztekle na »Obnova«. Odpovídáme
mu klidně, že slavný chemik, přírodozpytec a
učenec světového jména Pasteur, jako dobrý ka
tolík věřil v božskou prozřetelnost a trestející roku
Páně a ko spáse tisíců nešťestníků léčil i vzleklinu
a jiné těšké choroby. Nazýváli pan Matějka Bry
nychovu Obnovu orgánem kostelníků, svíčkových
bab a vypasených kuchařek, iedy nebylo by to
pro Obnovu, která jest čtena ponejvíce od mužů
akademicky vzdělaných, nectí. Pro Posla z Podhoří
není to však ctí, když její redaktor v »Osvětě
lidu« musi] si dáti líbiti výtku hodnostářů spol
kových, še vede život spustiý, pohoršlivý, že zne
ušil peněz spolkových, ba že tento »vlastenece
propěl i sochu Čechii, které náležela spolko, jebož
byl předsedou a kterou mu hostinský A konto
jebo cizopasnictví zabavil. Pan August Matějkamobl
by již pochopit, že vážné a své cti dbalé lidi ura
Ziti nedovede.

Severozápadní d hromedícíkapi
tály sčeskýchpeněz, vodonVvzÍ českému obecča.
-stvu stále nešetrně. Nehledě k tomu, še všude osten
tativně dává přednost němčině i v kraji ryze české

SAmamenávéme do přípnd vypracovaný nám očitýmváme vypracovan
ovědkem. Dne 1. t. m. vecpámo bylo do jednoho va

pro cestující manádraží v Josefověpouse —
81lidí, kteřístáli těsněvedle sobe jakoslamočcí,ač
vozů ma nádraší bylo v zásobědosti.

pal wadomů mamámý pocksteldo staničním. 00 neznámS ztmuvoz
sásoby obnos 41 zl. stanice abotexpeditoraV.Kalivody.Krádežstalasopřesto,
de po oslou noc se ma nádraží hlídá.

Důležité našim strojníkůmae, obeluho
vatelům strojů a kotlů. Dne 81. t m. vyšlo
nákladem tiskaře rmy Josefa na Ka

londá! gott strojnictví“ marok 1898.Vydalindenýr Skulina. Kalendář ten jest vázaný v ka
posním forméti, opatřen vyobrasezími a )

Erheaní knih pro praksi. Jest to toho druhukniha,kteránašímstrojníkůmstanesesku
tečně nezbytnou pomůckou.Rosvržen jestna jed

hlavních statí a sice: 1.Část povšechné. 2.jové. 8. O teple.4. Parní y. 5. Parní stroje.
E Čermsdia.1. Elekrotechnika.8. Masivos masničky.

9. Kovové směsy. 10. Zákony, nařízení a edpisy pobsluhování perních strojů akotlů. 11. Tabulky. Ka

lendářnky obsahujemimo kalendare a denníkpro234textovýchstrana jest cenajeho 1 sl.
60kr. v poměra k látce přiměřená. Neměl by tudíš
dádný s naších strojníků opomenouti sobě tento po
třebný a jediný kalendář český opatřit.

A4 Palacký dal Karla Havlíčka zaepatřiti! Správu „Obnovy“nade u „Palacký
a monstrance“ otiskly naše „katol. Listy“(neudavše
pramena) a přinesly brzy po té doplněk, v němš s

vážné strany“ se jim vypravuje, že když slavný pu
Pliasta český, Karel- vlíšek rovaký zle se rozno
mohl a protestant Frant. Palacký, navštiviv ho, Ka

tastrofa Jj jiš nadchásetí viděl, běžce sotva popadajek dp. P. i, prose, aby pospíšil saopatřit Ha
vlíčka, jenž umírá. P. Řesač vypravoval tuto episodu
vážné straně“ Katol. Listů, která tehdy byla u něho

keplanem. My se tomuto jednání protestanta Frant.
Palackého docela nedivíme, úplač odpovídá
jeho theorii, vyjádřené v pověstné odpovědi „několik
slovo víře a nábošenství“, v níš svěčnělý „otec náro
da“ mezi jiným dí, že se mu všecka učená nevěra
jakož i indifierentismus náboženský protiví,a še mu
milejším sbošný katolík než atheistický doktor. Naši
modernisté mohli by si té thoorie i praxe Palackého
věru dobře všimnouti, a od Havlíčka se učiti, še člověk
ma smrtelné posteli cítí velikosta hrůsu velebnostiBoží!

(9)Nladočeší mají jiš svůj vědecký
Mat! Neustálé úsm a „ kterými hlavně rea

histé.zahrnovalí stranu ou, šePÍ nepraoujevědecký, přinautily pány svobodáře, fe se konečně od
hodlalí vydávati svoa revui. Je to sice pozdě, ale
přece 00 stalo, a straza svobodomyclná může ci nyní
vychovati pokolení své, čehož na výsost potřebovala,
neměla-li zaniknouti ne tatáž nemoa,na kterou atená

4

ormátem a úpravou se zamlouvá: obsahujeť prvý 00šit oktávových. 188:stran, na niché statě politické
a juristické převládají.Stat literární je pěkaá
většinou od Staročechů Program oalého pod

bošenaství, ač myslíme, še 20i bestéto otásky Mila
dočešineobejdoujako 00bes ní dosudneobešli. Po

hřešujeme také filosofií atd; ale to saad ješ přijde.Zpodaných studií nejlépe 6e nám samloavá úvodní
stať Kramáéřova. „Poojezda důvěrníků“ vníš auktor

imtě prozrazuje.še romvádivé živlydogtávají v Miae, že ro v v Ma
dočedstn převahu. Jelikož hodláme r etna Bevai“
stopovati, ponecháme si další soud na dobu pozdější.

Becinlní působoní katolické církve
w Rakousku. Dáležitého tohoto spisu, který
s příkazu společnosti papeže Lva XIII. vydává
prof. dr. František M. Schindler, sekretář této
společnosti, vyšěl svazek XIÍ, který obsahuje popis
diecése královéhradecké z osvědčeného pera dp.
professoratheologie dr. Ferdinanda Beneše,
biskupského notáře a kazatele v Marianském ko
stele v Hradci Králové. V prvním díJe se zmi
ňeje osvědčený a povolaný p. spisovatel o dějinách,
rozsabu e národních poměrech královéhradecké
diecése, pak přechází na pole pastýřské činnosti
duchovní správy, uvádí fary a kostely, jich vznik,
dějiny a rozlohu ve všech vikariatech, zmiňuje se
o počtu školních tříd a příslušníků jednotlivých
vyznání. Pak vypočítává mužské a ženské řeholní
řády a kongregace, zmiňuje se o vnitřních a zev
nějších katolických misiích, Delší stať věkována
jest katolickým spolkům e bratrstvům v diecési.
V druhém díle mluví o poměru církve ku
škole národní a střední, o klášterním gymnasiu
v Broumově, o diecésních ústavech vyučovacích,
o biskupském kněžském semináři, Borromeum, Ru
dolfinum, o vyuč. a vychovávacích ústavech pro
dívky. Třetí díl věnován jest chudinství a ošetřo
vání nemocných, zmiňuje se o humanních ústavech,
chorobincích, nemocnicích a těmto účelům věno
vaných, a jmenovitě též o spolku sv. Vincence z
Paoly. Ve čtvrtém díle pojednávápan spiso
vatel o působení církve při socislních a hospodář
ských poměrech jednotlivých tříd. Uvádí bospo
dářské, čtenářské a politické spolky, politické druž
stvo tiskové pod ochranou sv. Juna Nep., Obnovu,
Adalbertinum, bisk. koihtiskárnu, katolické tova
ryšské, dělnické a svatojosefské spolky pro muže
a jinochy, dědictví maličkých, Cyrillskou jednotu
ku zvelebení církevního zpěvu, záložny Raiffeise
novy a občanské, církevními orgány nebza jejich
spolupůsobení založené, hmotné podporování stu
dující mládeže stipendiemi a místními podporo
vacími spolky a vypočítává sásluby katolických
kněží královéhradecké diecése o řeč a literaturu.
Spisu jest připojen seznem míst. Spis psán jest
stručně, poutavě a kriticky a podává tak přehledný
kulturní obraz maší diccése. Spis vyšel z komis
sionářského skladu Mayera a spol. ve Vídni a uví
tán bude v celém katolickém světě s povděkem,
neboť pen spisovatel čerpal své zprávy z asi 30
spisů vědeckých a monografií, použil dále též pa
mětí jednotlivých far, pokud mu byly přístupny.
XII. tento svazek, který odporučujeme všem koně
žím a vzdělancům stojí a zl. a čítá 237 stran
velké osmerky. O vynikajícím díle pana prof. dr.
Beneše se ještě oběírněji zmíníme.

Elektrickon dráhu v Hradel Král.
nabízejí se zříditi elektrotech. firmy z Vídné iz
Berlína. Dráha by vozila nejen osoby, ale i zboží.
V této příčině děje se šetření, jak mooho zboží
se do Králové Hradce posýlá. Nádraží, ulice mé
sta, sklady, obchodní krámy a soukromé byty na
přání P. T. zákazníků mají býti rovněž elektricky
osvětleny.

Zřízení obchodné průmyslového
amsea domahají se všecka 4 zdejší živnostenská
společenstva. Sbírky zboží a pomůcky a nástroje
technologické, sbírky rytin, výkresy atd. jako ná
zorné pomůcky byly by nejen živnostenstvu a je
ho dorostu, ale i širšímu obecenstvuvelice víta
né. Město naše vedle opravy památných věží aa
kathedrálním chrámu Páně nemohlo by také pa
desátileté vládní jubileum Jeho Veličenstva císaře
a krále lépe a důstojněji oslaviti, nežli zřízením
obchodně průmyslového musea v královském věn
ném městě našem.

Zoěsti s východních Čech.
Z Dubemce. V neděli zavedeny byly v naší
němčené obci české bohoslušby, které od nyněj

ška každouneděli a svátek se konati budou. Nejdů.
stojnější církevní úřady vyhověly tím dávnémua přání

lidu. Němci napočetli resi 1381 sdejšími oby
vateli sice jen něco přes 200 Čechů, avšak každý

a v pDabencían téměřkaždý a čehorníubence na trné výminky celá čo
ská. Téš ve statcích „Němců“mlurí se vétšinou česky,
nebot matky jsou většinou Češky a téš otci přemnosí.
Unás se pokládáza Němceten, kdodrěí spanem sta
rostoua sjeho obecnímzastupitelstvema ovšemněme
ckými pány učiteli. V poslední době však již mnohý
dubenecký „Němec“ po těžkém nočním snu probudil
se jako dobrý a diví 0e pak sám sobě, jak vlast
něsa Němce porašován býti mobl; všdyť první slova
která ho matička svatlat naučila, byla česká, v do

„mácnosti se mluvilo česky aponěmčování nastalo -to

ve škole. Zvláště v té jšíněmeckéškole, kde
cí učitel K. Schmidt vévodí a odkud učitel J.

ního doznání majíve škol "čenkýchdí %mají ve škole polovici do

tito dva učitelé memají Pro čnkého kněze vu,jest ovšempřirozeno.J však,še vzdor svémupřiči

něnípoměry nesvrátí, neboť ty doby jiš minuly, kdyw Daubencise mohlo v poněmčovánípokračovat. Dnes
n) dubenečtí hlásíku svému dobrému právu
ve škole i v kostele, kde aš do nedávna nebyl trpěn
ani český „Otče náš“, ačkoli do Dubence přifařeny
jsou též úeské Velichovky se 444 katolickými obyva
teli. Zavedemím českých bohoslužeb se Němcům niče
ho neubralo, počet sv. mší, kásání a jiných pobožš
ností sůstal pro ně nestemčen, nemají tedy příčiny
naříkati si na zkracování. kébohoslngby ko
naly se v neděli o tří čtvrtě na devět za četného
účastenství zbožného našeho lida a přítomnosti škol
ních dítek zčeské školy matičné. České kázání a mo
dlitby konal a mši sv. sloušil dp. farář Alexandr
Jareš. Věřícísi libovali v českém, jim úplně srozu
mitelném kázání, a se salíbením naslonchali českým

ním, které páni učitelé se žáky nacvičili a zpívali.
nozí otcové si dali od dítek písně, které se zpívati

měly, několikrát opsat, aby je se svými známými v
kostele takó zpívati mohli. Aš bude „Oltář“v dube
necké farnosti více rozšířen, bude česká píseň velebně
hlaholit k nebesům a vadávat chválu, úctu a díky
Hospodinu. Krásné nápěvy českých písní působily
mesi věřícími hluboký dojem. Také pondělní česká
mše svatá byla slušně od věřících navštívena, zvláště
od mládeže a mladších hospodářů, kteří projevují
nejlepší vůli naučiti se dle možnosti co největšímu
počta českých kostelních písní. Z úst 88lété babičky

bohoslužeb dočkala. Přiepějí zajisté k povznesení pra
vé sbožnosti a mrava českého lidu.

Z Pardubie. Jojí císařskáVysost,paní ko
ranní princezna Štěpánka zavítala 28. října do naše
ho města, aby se tu účastnila honů a konských do
stihů. Dne 29. října byla přítomna při dosáizéch s dne
30. honbě. Tato a o 1 hodiny lední u Po
hranova a akončila o půl 8. hodiny u Bohdanče.31.

jna účastnila se církevních bohoslušeb v klášteře,
poledne dostihů, které byly tentokrát neoby

čejně navštíveny obecenstvem s Prahy a Vídně, ze
vadálených města s nejširšího okolí. Krkolomnédosti
hy staly se tentokrát osudnými hraběti Bud. Kinské
mu, který s koně a utrpěl těšší zranění Živo
tem prý náruživý tento sporteman vyvázne.

Z Červených Peček. Křesťanskýspolek
„Svornost“ odb 81. října t r. měsíční schůzi, při
níž obvyklou přednášku měl p. Vác. Myslivecz Prahy
„0 otázce |sociální“. Rozluštiti tuto otázku snamená
učiniti jednotlivé stavy lidské společnosti, ponejvíce
stav dělnický, rolnický a řemeslnický, spokojenými. P.

řečník na stav společenskýu starých pohanů,
u nichž byly vlastně jen dvé třídy lidí — páni a

otroci. Práce byla hanou. Křesťanstvíprác odůstojmilo, takže v „temném“ utředověku mohla práce sla
vit: svou „slatou doba“. V našem „oevíceném“století

opět tam, kde byli za dob pohanských.I]lse snamenati dvě třídy lidí, jedna
potu tráře pracuje a druhá, ješ nepracuje a

přece sisk práce vo kapsách „ Těmto
meblahým poměrům usilují odpomoci soc. demokraté

sociálové, ovšem každý svým způsobem.
. nám ve své přespůl 2. hod. trvající

přednášce jasný obraz o sn obou těchto stran
jen křest. socialismusjesto trvale otázku

ialní rosluštiti. Osoba řečníkova, jeho přednes věc
nost řeči spojily se tu, by učinily přednášku ne nej

vi poutavou, což dosvědčovalenapjatá pozornosto posluchačstva. Zdař Bůh!
Z Opočna. Na den Všech Svatých poslav.

ných službách Božích a vysývání ducha svatého v dě
kanském chrámu Páně ubíral se inposantní průvod
okrášleným městem ka nově zřízené „Mateřské škole“
na Velkém náměstí, kdeš sapěla Cyrillská jednora ří
sena p. Tajchmanem hymnus „Veni creator Spiritus.
Na to promluvil vdp. děkan Jan Řehák význam
nou řeč o důlešitém úkolu a potřebě nového ústavu,
pak oalovil sl. pěstounku a šádal ji, abyjejí svěřenci

prospívali věkem, moudrostí aaby vedeni byli k Bohu.o vykonání posvátného 'obřadu vysvěcení místností
a vzdání cti tce 1 zakladatelů Mateř-ké školy,
p. Jiřího Pitky a choti jeho Kláryi členům kuratoria
a měst. zastupitelstva za jejich horlivé spshy ubíral
se průvod k budově nové hospodářské školy. která
rovněž byla vysvěcena a otevřena. O řeči vdp. dě
kana Řeháka a poslance MUDr. Dvořáka zmí: íme te
obšírněji příště.

Z Vyprachtie. Dodatkemk dřívější,zprů:
vě © svěcení a opravách našeho kostels, podávám
též některé zprávy o naší škole.Není pochybností,
že při zdejší faře sa císsře Karla IV. a Václava
IV. byla jako při všech farách v Čechách škola,
ne jských vyučoval universitní bakalář neb jiný
učitel přidělený faráři. Možná, že po bouřích hu
sitských s katol. farou zanikla též škola, neboť
teprve r. 1590 připomíná se opět učitel Gregor,
který vyučoval v soukromém domě. Z pozdějších
učitelůpřipomínajíse LudvíkDařílekz Něm.Heř
mani, Jan Dařílek, jenž vyučoval 20 let, r. 1691
působil sde Jakub Viktorin, od r. 1773 půsonil
sde po 17 let učitel Aatonín Koblížek z Jablon
ného. Roku 1787 postavil ve Vyprachticích školu kní.
žeAlois Josef z Liechtensteinů. Od r. 1791 učitelo
val ve Vyprechticích Dom. Felzman, rovněž z Jablon
ného. Za něho sestavila se první školní zpráva. Do ško
lychodilo 93 školákůa 100 školáček, z nichž jen
94 dítek platilo školní plat úhrnným obnosem 90
sl. 5 kr. Učitel Felzmann měl 134 zl. 45 kr. platu,
číteje v to užitek z 15 měr polí počítaný obnosem
7 zl. 30 kr., 64 koláčů, které dostával od zámož.
nějších rodičů školních dítek, které se mu počí
taly v ceně 1 zl. 04 kr., 31 pecnů chleba v ceně
3 zl. 6 kr., 6 kop vajec v ceně 1 al, 4 měřice



ovsavceně;sl. 30kr., zobecnípohladnydo
stával 10 al, se štoly 4 al., novoročného 10 sl.

zada anon 9 JAN) HORÁK Ř||-U/MENSSI COMP
platu. Učitel měl 232 zl. 36 kr. konv. měny platu anává mm okoná holostívěšející vatrání; jest
podučitel dostával z normálního školského fondu skárnách kr., 70kr.a 1 ul.48sl.platu.Učitelbyltehdy(odr. 183—55) soukeník S n '
Eogelbert Felcman. R. 1847 bylo denních školáků prostředek
329 z Výprachtica 61 z oburtu, do opakovací V RYOHNOVĚ n K domácí áhvíchs naší odd
bodiny chodilo z Výprachtic 264, z Koburku 29 nabízí na dobu podzimní B E ovhue x Rlehtrovylákárny.
žáků. Od r. 1852—1875 byl zde učitelem Frant. Baď opatrn řijmi jen láhve a touto
Schútz z Vahteřic.Téhož roku navštívil Výprech- ou fámky ba

tice,kteréměly7 314domech2.16:obyvatelů Čistě vlněné látky kam kám Uhrom ran
(Koburk čítal v 47 domech 330 ob.) biskup krá- WEB"vlastní výroby. ON
Jovébradecký. Drahota panovalatehdy nesmírná. y
Žito stálo 45, pšenice 55; ječmen 30, proso 60, oves
16 zlatých. Ještě větší drahota panovala r. 1816.
Tehdy stál pytel žita 60 zl., pšenice 70 al., ječ
mene 44 sl., ovsa 20, prosa 88, hrachu 64 zlatých.

Vsorky mapožádání zašlu franko.

Máz piva stál 20 kr., libra hovězího masa 36 kr., Děkuje všem ovým milým voedáorjnýce a
libra mésla 1 zl. 39 kr., 1 lot tabáku 8 kr. Roku sla, by)můi dáledůvěru vlenouPříšel
1857 zvýšena byla škola © jedno poschodí. — buj. všdy vzornou,poctivou obsluhu. (15

Dnes má výprachtická škola 6 tříd a 456 žáků.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 80.Hijna1897.1 hl Sklad a výroba nábytku

pšenice sl. 7-96 aš 1000, žito sl. 6.70 až 7.00, ječmens,
sl 490 až 6-20.ovessl.3-80až3.585,prosoal 4.00, FRANTIŠEK KNEPR
8-10, vikve «l. 6——až 000, brách sl. 7:80 al 10.00
čočkaal.14.60až 150, jáhlysl. 9.00 aš — 16.50,krup v Hradcí Králové, Malé náměstí
— aš 28-—, bramborů sl. 1-16 až 1 80. nabízí Račte žádati k bercové vzork Udání B n g

V Králové Dvobe n. L. dne 30. října 1897 ve své vlastní dílné na umě'é truh'ářské i čalou- jakosti- k 219)
pšenice 0:00 600, žito 689 6-70, ječmes 000 000 nické zboží vyrobená
oves .280 305, hrách 8.— 9-—, čočka —00 ——
vikov 6-70 7-29, jábly 8-—,16-50kroapy8— 12.—, úplná zařízení do pokojů
brambory 2-10 320, vejce (kopa) 200 2—, máslo 1:00f se dřeva ořechorého, dabevého, černého a vyklá- ,
1.06., tvaroh 14 kr., maso hovězí 64 kr., maso telec denébo
56 br.. maso vepřové73 kr., tmasoskopové 60, seno BW pérovky a žíněnky, US 
8-00 sláma 3. 0- ctes 7-70 7-80. openy a sáslony do oken, bledké i sdrhované dle . .

franc. způsobu. 161

(Zasláno.) Práceveaměsdůkladnáv cenáchmírných. : Úer Tené ů bílé jakož | Šamivé

nie Oě ní vřeleodporučené řeckévíno , nabízís prvého řádu vrodaphne 1láh sl. 1-50 : ,

p láh. 80 kr., v demijona1 litr zl. 1:66dodává Správa osnařstoáF. SEDEL v Praze, Vodičkovaul. 30. Hlavní knížete 100.7,

sklad pronaše země. Jičího zLobhovilez ze sktepů zámeckých |na Mělníku.Též drubý druh, méněsladký: Achaler o0e.
sastejnéceny.Kdostánítamtéža vlékárněA.Spory

Čistý koňak v demijonu 1 litr sl. 3. —
Nejvysšívyznamenání xl "=

stnár.“lékárnickévýstavěa9e m- "Zásylky J . B A
Ze (bo) VRYCHNOVĚN.KN

(Zasláno.) . Havlíčkovaulice č. 197. 2 3
Pan Josef Krejčík, doporačejese P.T. kněžstrua patro- $+

umělecký závod sochařský a řezbářský| 5 nábnímúřadům | 2 > k sname k ráno, nh z
Dílny:Bubna012.—SkladEliščinatř.2. pOZLaCOTn „| radků | o B
Tímtomilerád dosvěděje Jet dodalr. 1889pro a veškerýchpotřebkostelních. 3 „U . oo j :

Pool on KančáZARPETAK| aby oba SE 8“. kazatelnua íkh
kůru,rámyke křížovécestě,nečítajícktomudrobnějších malby ohrámů. vo ©vá "u '
věcí. Vše bylo přesné dle předloženýchnákresů vgoth. E 9
slohu provedeno,harmonickypolychromovánoa ravým Vzorky pžedloží se na požádání. = rb w

tom Bo vyslaceno.PřipomínámKO nový v jsují i o ocsbjovidlamýohtáěrnveoo aja aeny or E
provedeny bylyk úplné mé spokojenosti. ním Vámi (18)

V Hluboké, 25. ledna 1893. 90-110. | (Šn | > aeJ.Sedláček “ MKCO č
kníž.Schwarzenberskýstaveb.inženýr. | m

Šicí stroje
prodomácípotřebu,umělévyšíváníaprůmyslovéúčelyvšehodruhu.

Přes 13 milionů
vyrobeno a vyprodáno.

Singerovyšicí stroje těší se své tové pověsti prosvoji výtečnou jakost a velkou výkonnost, čímž se odedávas výrobky Singer Čo.vyznamenávají

ní dobou prohlašoje se, še za oouhl

všech stran ve studenstvu byla zřízena „akademickárna“.
Konstatujeme: Žádná z dosavádních

ch čítáren (Slavie, Akad. čtenář spolku, ona
s Pardubic,Jeronýma) se nezruší a strany seskapené
ve „Slavii“ (od neodrislých, antisemitů až po socialisty)
nesouhlasí s otevíráním nové, páté studentskéčítárny.

Za výbor liter. a řeč.spolku „Slavia“vPraze. n. Beaplatnévyučovánítóžmodernímuumělémuvyšívání
R. Kauders, BřetislavPosní p-Rezo (M Singer Co akc. spol. í
t. č. novinář. tě nr srv | os a Jiříkovatřída270. HradecKrálové, Jkrova třída2370.

' | | | Dřívější Arma 6. Neldilanr: |
„Dobrý domácíprostředok. Mezidomácímilékyichž užívá , 

úránípři nasazenía pod,znujimáZameeenéKoza,| PO000000000O00O0000O00000000000000000000 000000
comp. z laboratoře Richtrovy lékárny v Praze
Cena jest levná, láhev po 40 kr., 20kr. a 1 Ne každou
láhev posnati lze po známé červené kotvě. K úplnému zařízeníbytů soukromých,
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hotelů a restauraci :
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;
% nabísío WSSIAN STOU EF.. U
: v Praze, Václavské nám. č. 32,

S elezný nábytek,nábytek s ohýbanéhodřeva:jmenovitéžidleza zvláštěo ,
?
©o
©

vě
šáky, umývadla, žíněnky, drátěné matrace, koberce, sá:lony, přikrývky, ušky, adla,

hoaně všeho drabu atd. (36-68)

ÚplnéHlustrované cenníky zdarma a franke. í
9000000000000000000000000000000O0000000000000

A. RATNBERGA,
první konc.sávod pro stavbu hromosvodů

V PARDUBICÍCH.
Bespočty a osmníkysdarma a franko.



UMĚLÉDEnt, CEEo t
ZUBY. psmměnooličnénasákleděčioe:

holetých skušeností, ru
če se nejlepší obsluha a
nižší ceny neš všade

. pade.
Cténé přízní obecenstva
porosčí se v úctě plné

Josef Čáslavský,
subní tect-nik 88

Prážská ul č. 77. v Hradel Král.

Svůj k svému! 9KOKA
„„Rupajíeod svých,podporajíe sami sebe!Fravé přírodní

gap-VÍNO "U
SRD*1Mt za 28, 36, 40, 50, 60 a80 kr -IN

doporečuje 188obchod vínem firmy:
Alois Sláma

v Praze,
Er. Vinohrady,nároší Palackého tř. a Skrétovyul.

Wsoudech lovnějšt County zdurma.
pR“ Vinnýocet I htr 16 kr. "fiXXL

Kočáry
nejnovější soustavy, práce solidní,

ceny levné doporečaje

Čeněk Buben,
kočárník

w Hradci Králové.
Vyzmamenán na výstavách: V Jaroměři stří
braou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní

broasovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší
vysmamenání čenný diplom s právemzlaté m s korenou. 78

Fospodyně
ce přijmebed na fie v Olešniciu NovéhoMěstazed
Metují buď svobodná aneb bezdětná vdova, nejméně 40
roků stará, obou jasyků zemekých mooné, smchovalá a ve
vedení takové domácnosti obesn+lá. Dálší dohodnutí ústně,

Pravý nezkažený«x>ěelínad
čistí krev maši, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště 0e hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka
a sotavujícím se. Zevrabné poučení přidáno
(174) je ku kašdé láhvi medu.

Zaručeně čistý med Ize koupiti
u Antonína Sejnohy,
cukráře na velké podsíni v Mradel Král.

OOO00

Ludvík Nejedlý,

"7 Novém Bydšově
dříve v Hradel Králové

odporečuje svůj ateliet k provedenívšech de
korativních pro

male Kostelů
- ©%při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
p uměleckéhospracování,restauruji staré maby
Ponástěnné,jakoš i olejomalbyna plátněs ma
je luji obrazy mové. (2)

KSrŘY va aloku stavby kostela se nap požádáníochotněvypracujía rozpočtypředloží.$«E
900 090 4 00 JEJE

O00:
OOOO00

AOPACAACCA

+0094000+9000+0%+..
 M

S- Vývozdovšechsedel -G
Ne semké jobilejní výstavě v Praze +890.: Zlaté medalie
Na remské hoep. prům. výstavě bulharské v Plovdivu !
nejvyšší vyznamenání: Čenný diplom státní. Na
sko-průmyslové a národopiscá výstavé v Hradci Králové
i Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medelle s korunou | Na
Nár>dopisné výstavě Československé v Praze 1995. 1. Cema.

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrnanapiana,pianina harmonia

AL HOEO LHOTA ©
T Hrade! Králová

Filltlní sklady: ve Vídní, Jfi.
Balesian $1. $ Braě,
Orelská uliceč. 7., v.
K Winobradý,; Ranteva

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

plana, pianina
mec

nového sdokonaliného
provedení

a harmoniad NL 7;
evropskéa americkés00tBVYWyi5c. esěšenké
všech rozměrů v cenách, při
ladné zevní úpravě, zaručené
tevanlivostí A vyrovnané uhlazeno 1 vydatně zvočaosti

neobyčejně levných.

RMěza splliky ze výdatných podn.

Obráskové cenníky na požádání zdarma a frapko.
Záruka pětiletá.

ORP“Vývozde vóech zemi! "I

—m Baru M. - NN : .

Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáchnachází se

wHradoi Králové
u pana A. Dvořáka |

V domě č. 165 na náměstí, vodle c. k. souda
kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou (k
obev s nejlepšího materialu, od nejjednoduš- dy

šího aš do nejjemnějšího a elegantního ř
provedení.

Wýhodná koupě
PI“ pro každého."B |

Veškerá obuv zhotovena jest z kůže vy- ji
robené ve vlastní parostrojní koželužně a ©
můžeme tedy za solidní material račíti. 129

tj

ZÁVOdŠkolkářsk ý mmm
= vPamětníkuu Chlumeen. C.

nabůsí

pro simní a jarní vysazování stromy 0.
vocné vysoké i krsky, sasenice pro úivé
ploty, křovinyozdobné,konifery, divoké stro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

sboší. — Poučný cenník zdarma.

K příští stavební saisoně
doporučaje ;

k lesní iaspekce vTýništi zvlastních lomů|
w Děižnách blíže Vejenlo

kamenné desky
— «—=-——

| Uposurňejeme sejmena na svláštnost |

v plotnách kanálových.
Blišší zprávy obdrží se

+ v hotelu „Adalbertinum“. x
Objednávky přijímá a dotaxy zodpoví

(317) lesní správa v Týništi n. 0.|
hoFaoP3D O2“

Úitář li. vydán
rozesýlá na objednávka ve vazbě poloplátěné 1 vý
tisk sa 30 kr., 100 kusů 29 zl. v místě (cena
krámská 32. kr.) ve vazbě plátóné 1 výtisk 35 kr.
100 sa 34 zl. v místě (cena krámská 37 kr. Ve
vazbě plátěné de zlaceným křížkem a plátěnou
předsádkou v deskách o 4 kr. dráže. Vázané vý
tisky v chagraina se zlacenou ořískou, zlac. kříž
kem v pouzdře po 1 zl.

Též německý „Altar“ v podobných vas
bách na skladě. Ceny o 3 kr. vyšší.

Biskupská knihtiskárna.

"Bohatývýběr všehodraha nábytku.

| Byt. Vybavypronevěsty.
Úplnézařízenídepokojů,salonůaložzic.

Výroba a sklad nábytku

KV. SKUHERSKÝ,
(*6) w Hradci Králové

Svatojánské náměstí číslo 87.
Sklady tabulového a datébo skla, porcelá
Bových zrcadel, obrazů a petrol. lamy.

Čenníky a nákresy na požádánífrko.

B6 PS 6
Z8BS G

FSzi“ ©2“ 6«D Z z
Oz pš. S"ddto lšíA iššiž aO „235 .

Na meečikovneboblok s“ Ó «
stačí 3 metry. sA 8.Z 13 s

"VsorektétoJátky,je- „S 53353 9
kož i bohatývýběrmo- Oo * 435 ?
derníchdrahůna obleby, jiáŘo Ó
avrchníky,simníky a pošt E
menčikovyjem zaru- M = Ea 05čenéjakostia r mír- <> < -=
nýchcenáchsenapo- o 3pB -8 m
ddisí knablédnatí Eo ší?: afrankozabloa. 335-8 opalv PERU

EEE oaa 2
DELE:tbtt

(709000000000090M>Svůjk svému!i
Velectěnému obecenstvu |

Přesvědčte se, že množno výhodně i
u našípců svou potřebu podzimní, jak
v trikovém tak i v bílém prádle pro pány
i dámy punčoch,ponožek, rukavic, man
žet, límců a nákrčníků, jakož i v Iněném
a bavlněném zboží se zaopatřiti.

Veledůstojné duchovenstvo upozorňují
na stálý hojný skladOgap-kolárků ii

ve všech číslech.

Podporujte svou častou návštěvou 7ase
jeden solidní, český, křesťanský závod!

Prosí o vzácnou přízeň oddaný
Stanislav Jirásek,

specielní obchod klatorským prádlem

v domě p. Hutly na Vel. náměstí. j
„ooOoOoOoOoOo ©O>J0VO..
Komptoirista
mladší, absolvent obchodní školy v Praze s 2
roční práxí tamtéž, obou zemsk. jazyků mo

cen, s krásným rukopisem
hledá místo. 226

Nabídky pod zn. „Konptoirista 18“ do adm t. I.

+ >
Pí Sě DldíSlanélní ll lo) Oldadannll dnomn dala

ag- Novinka!-fl
Prakrické

pychlopraci stroje
na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře česu, mý
dla s k docílení čistého prádla, sniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno téš veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené za ceny $

levné obdržeti.

Uposorňaji na sdokonalené nejnovějšíFesací |
stroje exoentrické a mláticí stroje s kuličkovými £
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel »
Dušek, na 60. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.
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adostí nevýslovnou naplněná podepsaná duchovní správa vzdává po ukončení obnovy a kon

sekrace chrámu Proměnění Páně ve Výprachticích tímto nejpokornější díky Bohu Trojjedi

nému za všecky milosti a pomoc při pracech s opravou spojených, jeho Biskupské Milosts,

našemu milovanému vrchnímu pastýři Edvardu Jesu Nep. Brynychoví za oběť, kterou při

nésti račil aktem konsekračním, Obětí Nejsvětější a řečí povznášející v tak pokročilé době

roční v krajině hornaté k potěšení a utvrzení ve víře jak osadníků tek okolních i z daleka

i z družné Moravy přišedších věřících, velebnému ceremonáří (Jeho Milosti) P. Jos. Novotnémeu,

urozenému panu c k. okresnímu hejtmanu Lanškrounskému Dr. s Komersů, a urozenému

Panu patronátnímu representantu Pojéřku Kólbloví s Geysingw (za slavné přijetí Jeho Milosti)

a účastenství při aktu konsekračním, p. t- panu SeÁmeisvoví,purkmistru Lanškrounskému za

propůjčení povozu pro Jeho Milost, P. T. veledůstojným, důstojným pánům bratřím P. Fr

Kriklovi, biskupskému okresnímu vikáři v Dol. Dobrouči a jeho sekretáři P. Jess Nej.

Křivohlávkoví, osobnímu děkanu v Jablonném n. O. P. Frsséičku Michalstschkoví, děkanu

Lanškrounskému, P. AmčomísuNývlioví, děkanu Ústeckému, P. Ado/ím Briroví, professoru

náboženství přígymnasii lanškrounském, P. Fras/. Kovdříkoví, faráři v Bystrci, P. Valentina

Applovi, faráři v Čermné, P. Oakaru Fialovi, faráři v Heřmanicích, P. Františku Čeruému,

faráři v Lukové, P. Josefu Hájkoví, fáráří z Valteřic, P. Janus Matějkovi, faráři z Rudoltic,

P. Alvisu Dudkovi, farářize Žichlínka, P. Jawx Sobotkoví, faráři z Orličky, P. Janu Středoví,

kooperatoru z Heřmanic za laskavé účastenství při slavnosti, ctěnému místnímu sboru uči- .

telskému za cvičení mládeže školní ve zpěvu církevním, P. Rudoi/u Filipovi, řiditeli kůru,

pánům umělcům, přiobnově zůčastněným: P. Edvardu Neumasovi, faráři a malíři v Rohozné,

p. Ludvtku Nejedlému, malíří v Novém Bydžově, p. Petru Musilovi, oltářníku v Žamberku,

p. Josefu Kabrlovi, varhanáři v Lomnici nad Popelkou, p. Prasfišéx Moravusoví, vyrábiteli

věžních hodin, p. Jose/“ Zezpelfovs,sochaři v Žamberku, Frasl. Bártoví, stolaři a věr

nému pomocníku z Výprachtic, ctěným obecním a školním představenstvům a spolkům vo

jenských vysloužilců a hasičů z Výprachtic a Koburku s kapelou místní, jakož 1 všem do

brodincům obnoveného chrámu Páně, s tím vroucím přáním, by Spasitel přes Kalvárit ve

zdejších utrpení přivedl všecky na horu Tábor, horu Oslavení!

Duchovní správa -ve Výprachticích,
v předvečer sv. Šimona a Judy 1897.

Josef Toušek, Josef Neškudla,
kooperator. farář.
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II. Ročník.

Trhliny- o

, © „Na zdech a na klenutí velechrámu ukázaly
ge trhliny. Přišli „znalci“, slovutní stavitelé. Stala
se mesi nimi roztržka. Jedni pravili. Není tak zle.
Trhliny jsou jen po:rchní, jen v omýtee; saplní
se maltou, natřeme je, chrám omalujeme a bude

zase dobře. Drozí pravili: V základě je orba,že v něm mocho opuky; chcemeli chrám zachrá
niti, musíme celou stavbu „podchytiti“, čili nový

vný kámen na místo opuky do základu dáti. —
rví zvítězili. Trbliny zaplnili maltou a vše opa

ttilinátěrema malbóu-Alezakrátkýčasobjevilyse
trhliny znova a chrám byl ve velikém nebespe
čenství, še se sesuje. Kovečné avítěsili ti, kteří
v měnšíně bylí. Stavba byla pevným základem
opstřena Čili jak se říká podchycena, a nebylo
fřeba ji zbořiti.

+ © Jakousi velestavbou je naše Rakousko. Až
posud odolalo všem bouřím, které o zboření jeho
usilovaly. Za dnů našich akazuje povážlivé trhliny.
Maďaři víc a více směřují „k samostatnosti“, která
by byla jistě velikou trblinou na klenutí vele
stavby naší. A v ostatní části říše, kterou „Ra
komekem“ nazývají, ukazují zajisté děsivé trhliny
ve zdech. Říšská rada s velezrádnými projevy ji
stých Němců jest toho zajisté smutoým důkazem.

Co s těmi trhlinami? Zdá se nám dle jed
nání předsedy ministerského, še se mají spraviti
jen maltou a nátěrem. Maltou tou má býti za ka
čdou cenu provedené finanční a hospodářské vy
rovnání 5 Maďary. A nátěrem nějaké „vyrovnání“
s Němci rázu Wolfova. Kdyby bylo možno nátěr

a třeba taky namalovati nějakým ústapečkem
hy hům, nebyli by ve Vídni proti tomu. A takvelestavba stála dále.

Ale jsme , že by se tehliay oká
malyaa novo.V základě je chyba. — Ne
dávno přinesle „Obnova“ článek s nápisem „Zéklad
Bakouska“, v němž bylo vyloženo, že základem
tím je katolicismus a nebudeme se tadíž v tom
ohledu opakovati. Dnes máme na mysli heslo cí
taře a krále Františka L: „Justitia regaorum fua
damentam“. Spfavedlnost říší sáklad.

Bohužel jsou vinou liberalismu nejobyčejnější
pojmy popleteny. Dospěli jsme tak daleko, že jest
mnobým epravedlností to, co přináší prospěch; a
a nebo dle liberalistické nánky o novověkém stá
tu, co většina odblasoje. Ale mnohde neplatí ani
to. Vidíme totiž, že často vůle menšiny jest spra
vediností, jen když má k tomu dost síly.

Taková pak liberalistická spravedlnost —

FEUÍLLETON.
Věda a Ženění.

Z památaíkuméhopřítele. Vladimír Hornov.

Věda a ženitba — jak se to shoduje? —
Bhoďuje| — Svědectví o tom podává život mého
přítele K. —. Představte si snivou tvář 35letého
mládence, tichého, mírného dobráka, jenž co po
čal rozumu nabývati, věnoval své síly prachu
školskému. Duše jeho ideální — tak ideální, že
patří mezi muka materialistického našeho století —
te duše jeho ideální zahloubala se již od malička
do tajemství přírody a vyjma broučky a květinky
neznala předmětu, jenž by ji v nadšení přivésti
mohl. Stal se professorem přírodopisu — cíl jeho
tužeb dosažen, on celou duší se věnovati mohl
svým broučkům a květinkém. Kol jeho pracovny
letěl rok za rokem, máj 'za májem klepal na okno

jeho mládeneckého pokojíčka a smutně odcházel:
oJeště ne — ještě nel« — Srdce jeho bylo od
dané ve všech skulinkéch broučkům a květinkám
a nebylo tam místa pro bytost, jež slove žena | —

Kdo ho znal, ten říkával: »Pan professor
zůstane již asi jim takle — ©

jaa nastojte,jak klemné jsou často úsudky
Rozevírám denník svého přítele! Ótěte!
Doe :.května
Maj byt — vlestně dům, ve kterém bydlím

—dostal sedo aseanačníčáry. Musiljsem so vy
stěhovati — nepříjemná věcí

tu uvykne, na čtyři zdi svého 
jíčka,nazačazenéokolí, na známétvářespolu:

vlastněvšak prospěch a oka — o jest taopaka v základech států. — j v Rakousku
právem naříkáme na tuto opuku, lo jest patrno z
nadvlády Maďarů, kteří zaujímají vlastně skrovnou
menšinu v říši; vysvítá to z jednání Wolfánů,
zvlčených Němců, ma říšské radě a s nadvlády
němčiny oproti jiným jazykům v říši vůbec a v
království českém zvlášť. — Opaku tuto mél od
straniti císařský diplom s roku 1880, pevnější a
pový základ rovnoprávnosti měl přijítí pod vele
stavbu říše. Přišel však stavitel Schmerliog. Uro
bil nespravedlivé vulební řády, přikterých nedbáno
Ba rovooprávnost, nýbrž staráno se o nadvláda
Němců. A kde co dobrého kamene spravedlnosti
v základech zůstalo, vytrbalto ještě Beust dualis
mem a svým pověstným „tlačením Slovanů
ke zdí“. — Což diva, že se objevily trhliny,
trhliny hrozivé.

Myslíme tadíž, že jest evrchovaný čas, aby
se konečně jednou pomyslilo a to rozhodně na
nový, ale jedině pevný základ, jímž jest spra
vedlnost ve smyslu křesťanském.

Co se u nás vydalo již zákoníků, co 80 na
robilo paragrafů, a co z toho všeho? Trhliny. —
A vše to spravila by jedna malá kulžečka za ně
kolik krejcerů. Jest to katechismus, v němž se
námnakazuje, abychom každému, coš jeho
jest, nechávali a dávali. To jest ta spra
vedlnost, jež jest pevným říší základem. Jest to
ta křesťanská, láskou proniknutá spravedlnost,
touláskou,jejíž příkazzní: Co nechcete, aby
vámjiní činili, ani vy nečiňte jim,

A tak tedy, co jest „naše“ — čili to,
co se nám dáti a n
vším naše trvání, pak náš mateřský jazyk, a náš
národní blahobyt, naše právo býti královstvím. —
Ty první tři věci patří nám: právem přirozeným
od BohaStvořitele pocházejícím a to poslední
slavnou přísabou králů českých a významným
práva toho uznáním r. 1871 na místě nejvyšším.

To vše se nám má nechávati a dávati. Ugi
lajíli odpůrci národa našeho o to, aby se nám to
„Benecbalo a nedalo“, páchají nespravedlnost. Za
pomínají, když je to bolí, sabáli se jim, jak myslí,
Ba jejich řeč, že nás, národ tak ztenčený, bolí to
tím více. Zapomínají na povinnost láskou ulože
nou, která dí: Co nechcete, aby vám jiní činili,
ani vy nečiňte jim. Rovněž ovšem platí to i nám,
s není a nebude nám dovoleno bozprávně činiti
Němcům to, co nemají činiti oni nám.

Ale namítá se. Nadrlády němčiny jest v Ra
kousku zapotřebí k udržení jednoty a moci

A

bydlících partejíl Než si zas uvyknu na jiné!
Ale vlastně jsem si již přivykl. Můj soušed na
síni — kontrolor Novotný jest roztomilý člověk
— jeho dcera Emma —=zejímavá bytost! Interes
suje se o můj herbáří — (Následují v denníku
různé malby: Dívčí tvář v pitvorných klikatinách
snětí, roztrhané květy, lístky, broučky, tyčinky etc.)

Dne 4 května.
Byli jsme na výletě v Šárce. Vlastně byla

rodina kontrolora Novotného a já jako — jako —
jak bych to řekl? — nuže, jako domácí přítel!
Bavil jsem se se slečnou Emmou — roztomilá
bytost! Kdo by se byl nadál, že takový v ní dří
me duch! Jak ji zajímal každý kvítek, každý brou
ček, každý motýlek| Nebyl bych se nadál takové
vnímavosti u ženy! Chápu nyní, jak hrozné jest
pro ženu, že nemůže vyzouti se z úzkého krubu
domácnosti a věnovati se studia, bádání, vědám!
V Emmě dřímá talent! —

Změněné kulisy| — Otevírám pokoj slečny
Emmy. — Dívka bledé pleti pražské — obyčej
ných tahů ve tváři. — Hlavu má podepřenou o
dlaň a hledí do nějaké knihy. —

+To je fádní — fádní — k umoření....
Sple o opicích! — Lenochodi — Bradypod
čeleď ssavců z řádu Chudozubých, mají výraz
opičí, blavu kulstou s očima v lících; přední no
by jsou zadních mnohem delší a na všech jsou
prsty až na dlouhé drápy srostlé. — Brrr —IAtohlesemámučit? —tohlemámčíst?—
A a — achl — Žijí v jižní Americe ua stromech,
kteréž neopouštějí, dokud veškeré listí jejich ne
ožerou l« — *'

Slečna Emma se samyslila a zabledéla do

Flo a k veapolnómua se dorozumění. Ževé a Slované rakouští jsou ochotni jednotě
a moci říše přinésti nějaké oběti, jest až příliš
známo. Jes poněkud mírný a rozvážný Čech musí
viděti, že oproti státům obrovským n. p. oproti
Německu sotva by se udržel stát tak malý, jakým
by byla koruna česká, moravská a slezská. A proto
přejeme si žíti ve společenství státu rakouského
nž tedy k vůli sobě samým. Ale že by k vůli
jednotě Rakouska měli Čechové býti nějakým jen
nižátbo rázu národem nejen v říši, ale i doma to
ovšem zavrhujeme. Křesťanství vyřklo větu: Již
Říman, aniŘek, ani barbar (nevzdělanec divoch)
ale všickní jsou rovni.

Což divu tedy, že nechceme míti říši tak
sřízenou, aby jedna polovina byla Němec, drubá
Maďar. a to ostatní barbar méně vzdělaný, méně
cenný, nějaký poloviční otrok.

A tu vycbází se katolíkům vetříc s námit
kou: Vy nejméně máte právo mloviti proti nad
vládě němčiny v říši, když máte latinu v církvi.

K tomu odpovídáme. Je pravda, že jisté
obřady, h.avně pak mše svatá, koná se latinsky a
úřední věci mezi hlavou církve a biskupy je latina.

Ale dvě věci tu jest na zřeteli míti. Vedle
latiny sazníva v kostelích jazyk každého ná
roda kázaním, vyučováním, povzbuzováním atd.,
pak modlitbou lidovou a spěvem lidu. Latina jest
ovšem sjednocujícím prostředkem, ale uárodní
jazyky jsou v církvi všecky stejně cennými a rovno
právoými. Ano Čechům zacbránila církev „latin
ská“ jejich — po bitvě na Bílé hoře národnostní
mi církvemi ubitý český jazyk.

To jest tedy jedna věc. A druhá? To jest
ta okolnost, že latina není jazykem živym, není ja
sykem žádného národa a proto nemůže se jí
činiti nadvláda jednoho uároda nad druhým. Ale
v Rakousko je němčina řečí jednoho národnostní
ho kmene. Námitka ta tedy neprospívá. Spíše pří
vádí na myšlénku všeho uvážení hodnou. A na
jakou? — V Uhrách nebylo národnostních bojů,
dokud tam byla úřední řečí latina. Věc tato jest
i v Rakousku uvážení hodna. V Uhrách vyvolalo
národní boje hlavně zavedení úřední madarčiny.
Nebylo by dobře Rakousku, kdyby jednalo po
způsobu církve? — Nemohlo by to býti, aby
sjednocujícím jazykem byla latina,a vedle

ní stejněcennéjazykynárodnívjednotlivýchkrajích.
To se zdá jit nejenom mně, ale mnohým ji

Dýmse mnounejlepším jazykovým nařís
sením rakouským. Ovšemnedojde tato my
šlénka daes povšěimoutí a porozumění, ale chceteli

»=Achmusí to býti — chci-li býti paní pro
fessorovou'« — Svěsila s resignací hlavu a četla
dále —

Vedle v pokoji měl důvěrnou konferenci psn
kontrolor s paní! —

»Byla by to dobrá partije s tím naším sou
sedem professorem — takových mužů, jako jest
on, málo bychom nalezli! Zdá sc mi, že Emma
bo zajímá! Jak nadšeně na ni hlecí, když utrhne
nějaký ten bodlák u cesty a plná obdivu hledí do
rozčepejřené jeho paruky l« —

+Musíme kouti železo, dokud jest žhavél«
»Nestarej se — nestarej — drahoušku! —

Otec, který provdal již čtyři dcery, má zkušenost!
— Pozvi dnes professora na večeři! — Dnes se
to rozhodne! —

Večer u pana kontrolora Novotného shro
máždila se četná společnost, skládající se ze čty
řech dcer kontrolových a jejich šťastných manželů.
Emičks, nejmladší z rodiny — byla dnes rozto
milál Zástěrka plná fantastických květů slušela jí
výborně! Ve vlasech třpytila se jí sponka — ve
liký to hrouk s jiskřicíma očima a v pasu kytice
jako lesní žena z legendy. «Toman a lesní panna.«
— Vše to bylo neodolatelnou attrakcí pro oči
milého hosta professora. Emička přisedla k ně
mu — božská bytost! Rozvinula ducbaplnou roz
mluvu o »Bradypodech<| Tajemné stíny lesů bra
siliánských, v nichž prohání se Bradypodus tří
prstý a dvojprstý, sklenuly koruny své nad šťast
ným professorem a Emičkou kontrolorovou a
omámily je poetickou vůní přírodních krás, mezi
tím co otec kontrolor srakem lisčím stíhaje nad
šení přírodozpytce, připravoval meč výmluvnosti
své, aby jedným rázem rozťal gordický uzel —



nocené bez nadclády řeší jedsahoRakoasko

klerik s ? Al ověŠ přednlalismem e tenprávě to je, Be
Jen základemRakousku, ale i odpou silou
sjednocující. Protestanství polašlo základ k nyněj

šímurespějlouí Bárodů evropských. Liberalismusrozptýlení to zvýšil rosdmychav národnostaí fana
tismus, a když choe ajednocovati, činíto zotročením
slabějeh. Námitky ostatní padají všecky. Jako nyví
úředsík amo i ec musí umět německy, tak
by se nauěll i lantinsky. Ovšem by to nebyla řeč
Cieeronova, nejlepší, nýbrž při bená novým

měrům světovým. Ale že by to bylo pro Ra
ousko konečně něčím, co 8e právem Dazývá Spra

vediností, není pochyboosti.
Kéž by se pak | v každém jiném ohledu na

místo opuky liberalistické nadvlády vrátila nám
žula spravedlnostikterá by každému av kt
ždém ohledu„dávalaa nechávala,cožjehožjest“.
Kéž by se především dalo Bohu, coš jebo jest;
kéžby se církvi nechávalo, což její jest. Kéšby do
stali rodiče v ohledu Školském a vychováracím
právo na děti, jsk jim náleží. Zkrátka, kéž by jiš
jednou přišel konec těch všelijakých pokusů 8 li
beralismem. Od josefinismu — tedy více než přes
sto let — a obzvláště od roku 1848 následuje
pokus za pokusem, a pokoje ani síly není. Malta,
nátěr a malování liberalistické není s to odvrátiti
trhliny. Brsy, brzy ten jediné pravý základ spra

ke va ve smysla křesťanskélásky, dokud nesí6!

————

Úvaha o zvelebení živnostenstva.

Český obchodník a řemeslník musí dnes hle
dati odběratele, neboť k vůli — hlavně židovské
— konkurenci musí prodávati co nejlevněji, muol
tedy bledět prodati co nejvíce. Živnostník český
musí počítati, jak to dělá Němec, Angličaa, Fran
cous a hlavně žid: Vydělám-li 10 procent na jed
nom knse, který, protože byl dobrý a levný
zároveň, přivedl mi 50 jiných kupců, vydělal jsem
více, neš kdybych byl prodal v témže čase jenom
jediný kus třeba s 80 proc. výdělkem, protože pa
desátkrát 10 proc. jest vlastně 500 proc.

Náš lid kupuje nejraději laciné výrobky,
třebas i viděl, že json mizerné. Živnostník mus!
hledét lid přesvědčit, še“laciné, nejrychleji skáze
propadající sboží jest vlastně to nejdražší.

Řemeslník dnešní doby musí dáti o svém
výrobku blízkému i vzdálenému světu věděti. Dnes
nepostačí, jako kdysi sa starodávna — spolóhati
se, te dobrý výrobek sám si razí oestu. Pravidlo

odběratelé hledali výrobce a široko daleko zejmé
na za dob kvetoucích trhů výročních učinili jej
snámým.

Does jest jináče. Teď nemusí odběratel ble
dati řemeslníka, poněvadě při každém kroku na
bísí se mu ve skladech překupnických při obrom
ném vychvalování všecko, čeho 8i jen přeje.

„Jiná doba přináší jiné poměry a ty přinu
cují nás vzdáti se naprosto těch zvyklostí, které
kdysi platívaly, a chápati se rychle a bez odporu
prostředků výboanějších, poměrům doby přiměře
nějších.

Ještě před nemnoha lety museli mléči jezditi
za mlynáři Bůh ví, jak daleko, a musili -týdny
čekati na semletí svého obilí, rolník maje doma
piloé práce, musil stárky i mládky podpláceti, aby
se dostal co nejdříve domů; dnes musí mlýn zdo
(O
poslední uzel rodinných starostí! — Pan profes
sor vykládal právě Emičce zvláštnosti Bradypoda
didaktyla, když pojednou ucítil ruku svou ve
chvějící se ruce své poslucbačky a nad blavou
svou uslyšel barytónový blas pana kontrolora . .

»Dávno jsem věděl tajemství vaše — Emi
čka mi je svěřila — nejsem proti tomu, abyste
se navzájem učinili šťastnými! Bůh vám dej štěstíJa

»Prosím, pane kontrolorele vyskočil profes
sor jako ve snu.

"Ale žádné upejpání — "milý synu! Vím
všechno — všechno! S Emičkou se máte rádi —
a tak proč bych se tomu v cestu stavěl! Matka
s tím soublasí tské —s

»Ale rak neočekáveně . .. le
- »Tím srdečnějil — A nyní milé děti zdvih

něme sklenice na šťastné zasnoubení naši Emičky
s panem professorem! At žijí dlouhá létal= —

Sklenice cinkly — zeťové pana kontrolora
mrkli na sebe významněl — Vzpomoěli si na
šťastnou cbvilku, kdy i oni podobným spůsobem
octli se s lodí svého života ve klidném přístavu
stavu manželského, —

Otevírám opět denník svého přítele. Čtěte!
“ Dne i. listopadu. t

Jsem ženat! Jak jsem se oženil? — Merím
Proč jsem se oženil? — Nevím! — Ach vlastné
vím| Necbtěl jsem odříci svému dobrému papín
kovi kontrolorovi! Dobrák člověk! Jak stará se
o své dětil — A výborný starosvatI — Kdo chce
býti dnes otcem, musí býti vyučeným starosva
tem! — Naučím se to od něho — až budu mí“
dcery. — BP

| j ; - . : : - i,

ynář musídass sdarati 19 Blodbyl tě meaky

hoj musísf Ae- „pokára M.
D b d

ma p EZACAYL4 ré 00slo amo. Zkušenost ní poučujeads, že

kého, alo bez obchodaího uzaění že
se ani dobrému řemesioíku valsě nedařívá; ba
některé živnosti bez obchodu ami teď neobstojí.

Za doby páry a elektřiny vykonají různě
drahy práce stroje rychleji a levněji než-li člo

věk, který n musí zase komatipráce ducha,práce výnosnější, jež se nedají žádným strojem
vykonati. Nynější řemeslník musí přezvídati, kde
čeho mají potřebí, aby tam nabídi svůj výrobek,
musí všímati si, ve kterém směru dalo by se něco
nového savésti eco by člona imoto
mesi dnešní řemeslník skladem hotových
výrobků kupujícícímuobecenstvu ukazovati, 00un. —

Zákazník dnešní doby nerad doptává se od
řemeslníka k řemeslníku, nerad doprošuje se; má
rád všecko pobotové, po ruce. Proto se mesí ře
meelník přizpůsobiti jeho požadavkům, a vyložiti
mu na příhodném místě Ba odiv všecko, co má
na úkladě. Arcif mení katdému výrobci možno,
mítiskladsvůjna náměstíamebaspoňv nej
živější ulici. Ale je mutno, aby každý řemeslník
mělna největší ráně aspoň vkusnon,úhlednou
skříň, v míšby mókteré, třeba jem drobnější věci
byly na ukázku, ale při zichž by zároveň bylo
ornámení všeho tobo, co v dílně jeho (s udáním
podrobné adresay) jest m4skladě anebo co ihned
na požádání se zhotoví. Tedy at výkladní skříň
ta obsahoje všecka doporučení cenníky, vyzna
mesání a všecko to, Ov by získalo důvěru obe

oenstra, Lidé jsou nedůvětivý a odhodlají se doBy vatoupiti teprve když byli dříve ubez

pečení.ho budouobe obalouzenívejte te jem na vkusné výkladní skříně
židovských obchodoíků, kteří elegantní různě zboží
malebné a svůdně vyložené obecenstvu na odiv
staví. Venkovankyi měštky ti důkladně napřed
vše prohlédnou, přečtou si cenníky a mají-li u
sebe dosti „drobných“ chytí brzy za kliku. Žid
úslužný neb židovka výmlavná neváhá ukásati jim
na výběr 10, 20 a třeba i 30 druhů sboží, vy
chválí jim bo do nebe, ukáže a vnutí jim ještěto
a to a dělá výtečné obchody. Židé dobře vědí,
proč si zřizují obchody s nádhernými výkladními
skříněmi na ráně, na hlavním náměstí a v hlav.
ních ulicích. Omi neopomenou také žádné příleži
tosti, aby na své zboží upozornili. Na inseráty v
novinách o [ sta a tisíce ročně a koupí ai
takto buď reklamu anebo aspoň šetrné ml
čení velké většiny movia. Zbrachuje-li některý
žid, anebo dopastit-di se zločiau nebo podvodu,
objedná si baď tám nebo jebo příbuzný inseráty
a současně si vyžádá mlčení movin dotyčných ©

s jehonehodě.
iroké obecenstvo takové „kniffy“ ob

nezná, čte pořádjen reklamy, akupole Lankoně
ně, ač bylojiž napáleno. Teprve trpká a dlouboleté
ahašenost a rozumné počítání poučojs. Naši lidé
v nesolidních, nekřesťanských obchodech tak čs

sto ošizeni, ztratili namnoze víru v solidnost, a
živnostníci oaši musí se proto všemožněpřičiniti,
aby lid zvěděl o jejich obchodu a živnosti, v nich
dobře a levně budou obslouženi,

v Čechách bohužel životní podmínka každé
šivnosti,totiž solidní reklama, ení ještědo
si úzoánaaoceněnaani uživnostníkůsamých,
ani u těch, kdož by je podporovati měli, totiš
ubecní a okresní zastupitelstva, ač celá semě, ať
okres a obce měly by především pomáhati ře
meslnictva všemi prostředky k jeho rozkvětu; žá
dná oběť hmotná nebyla by tak velká, aby nepři
nesla požehnání a užitku zase obci samé. Neboť
blabobytu obcí a země dosábnouti lze jenom prů
mysler a obchodem. Žádný národ nesbohati tím,
že měl macho alužebných Jidi (ať v kterémkoli
stavu, povolání a úřední bodaosti), nýbrž jen ten
Bárod vyšinul se k velikémoci a sámožnosti,
podporoval ve svém národě síly produktivní.

Obce, záložny, spořitelny a banky měly by
podporovati spolky řemesalnicko-živnostenské, za
kládati pro ně technologické sbírky a odborné
knihovny vro poučení živnostníků, chodším ře
mesiníkům by mohly kupovat zlepšené řemesini
cké nástroje, společenstvům motory, cenná od
borná a kulturně historická díla, vzorky umělecko

odelo mayae obě, měly by zříditi kreslírny,a
V Hradci Králové jest otázkou aai tří

že Palackého třída mezi "Adalbertiaum a domem
Fraenklovým bude novým labským mostam a pří
mou silnicí spojena s nádražím. Nestálo by umě
Jecko-průmyslové museum,. spojené v dolejších
místnostech a veřejnou tržnicí, ující výrobky
sdejších a třeba iokolních řemeslníků — na nej
lepší ráně? A eož kdyby v nejbližším okolí stály
okresní dům a zájezdní hostinec veakovanů? Kdy
by na zřísení této budovy přispěly město, okres,

přínináné nosthe u by v těchto místechpovstati nádberná, pro ši i
stejně prospěšná budova. vnosta/ky| opce |

Z řušeké rady. V pondělakosezení osná
mil místopředseda Abrahamovicz, že delegace svo
lány jsou na den 16. listopadu. Vláda patrné
doufá, že do té doby vyrovnávacíí provi soriutms
bude schváleno, Na to vyslovil m.s cpředseda
Abrabamovicz nelibost nad jedaérm výtržníků,
kteří důstojnost sněmovny ta< velice snižují. Jest
zjevem smutným, že německá obstrukce -v klubovní “
spelunce vypila 60 hektolitrů pivs, aby nabyla
kuráže,a byla prý zpita již tak, že by se byla
svalila ns zem a chrápala do němoty, kdyby pra
vice byla předminulé sezení o jednu neb dvě ho
diny prodloužila. Somhlasíme úplně s presidentem
Abrahamoviczem, že se takovým sprostým jedná.
ním důstojnost sněmovny snižuje a ústavní život
poškozuje. Zda-li si vezmou páni poslanci napo
menutí svého předsedy k srdci, ovšem nevíme,
Prozatím byla sačěmovna připravena o vydatnou
obstrukční zbreň, neboť prkénka z poslaneckých
lavic byla odstraněna. Parlamentární uličníci ne
budou moci dřevěnými prkny aspoň třískat. Po
řeči pana Abrabamovicze povykovala obstrukce
opět a litoměřický mluvka dr. Funke žvanil pak
6 hodin k obžslobě ministrů k vůli jezykovým
nařízením. V úterní schůzi rozpovídal se o téže
věci dr. Menger, který kdysi nás Čechy prohlásil
za cizince a velezrádce, protože chceme naše české
státní právo. Němci liberální se svými návrhy
ovšem propadli. Dr. Pacák řekl jim kus pravdy.

Hrabě Goluchowski, rakouskýzahra
úičný ministr, který na přání italské vlády meškal
v Monze u italských král. manželů, jednal tam
pilně s italským zahraničným ministrem a s před
sedou ministerstva, markýzem Rudinim.

Pruská vláda zakázala protirakouskou
demonstraci v Berlíně, kterou tam chtěli-v neděli
uspořádati poslanci Funke, Prede a Wolf. Toto
odkopnutí německé vlády našim Prušákům neškodí,
Protirakouské a protihabsburské boutí v Německu
podporují zvláště časopisy pokrokářské, které se
nalézají vesměs v rukou židovských,

Německý říšský směmasvolánprý bude
ke dni 30. t. m. Bud: mu vedle rozpočtu dodána
i předloha o rozmnožení válečné moci námořnía
o novém vojenském soudním řádu.

avšak republika si nezjednala dosud vážnosti, neboť
stala se kořistí různých dobrodruhů. Nedávno spá
chán byl útok na presidenta republiky Moraesa,
který sice životem vyvázl, ale za to o něj přišel
ministr války, jenž chtěl presidenta zachránit. Od
té doby zmocnilo se rozechvění veškerého obe
censtva, redakce oposičních listů byly vydranco=
vány, veřejná bezpečnost zmizele úplně.

Na Kubě ujal se vlády generál Blanko,
který povolil ostrovu rozsáhlou samosprávu, leč
nyní žádají i autonomisté úplnou neodvislost
ostrova. Následkem toho zostřily se poměry mezi
Španělskema Spojenými státy k' praskoutí a v úterý
panoval na newyorské burse pravý krach. Zatím
se však poměry opět zlepšily.

Auglická vláda domohlase sice jistých
úspěchů proti povstalcům v Indii a mabdistům
v Sudsnu, a předseda ministerstva Salisbury ne
opomenul se teké pochluhiti neztenčenou silou
anglického národa, leč při doplňovacích volbách
propadají vládní kandidáti jeden za druhým, což
je důkazem, že lid se kloní opět ke Gladstonovcům.

Svolání zemských sněmů. Veškoré
sněmy zemské budou prý svolény ke svému řád
nému zasedání dne 15. prosince a budou prý
zasedati až do února. Mezi jiným bude prýse též
da ních jednati o zřeknutí se zemských plirášek
na novou osobní daň důchodovou.

© vyrovnávacím proviserim jednalo

boru. Členové levice zabájili ihned obstrukční boje,
chtějíce, aby celá řadaformalit byla vyřízena.
Většina výboru usnesla se však po tříhodinové de
batě, aby formální otázky obstrukci kladené pro
jednány byly aš na konci meritorního jednání.
Generálo( debata o provisoriu byla psk zahájena,
když byl dr. Pergelt jmenem levice podal protest.
Slovase ujeli dr. Brzorád, ministr Bnsncí Biliň
ski, Daszyoski a brabě Stůrgkb. Největší zájem
arci budí vývody finančního ministra, z nichžbese
vší pochyby na jevo vychází dvojí a sicd: 1. že
mlecí zřízení bude r. lednem 1898 srušeno za té
podmínky, když provisorium vyrovnávací bude
cestou parlameéntérní uskutečnéno a s. že, když
poslanecká sněmovna provisorium V
ustanovemou dobu neschváli toto cí



Bafeli budineříziho.Cowetýčeprvůíhobodu,

prohuela Vláda, že zrešení sřísení bylouberskou vládou dohodnuto, ovšem za uvedené
podmínky. Tím má bvšem býti proveden tlak jek
ma levici tak i na pravici. Obstrukce má býti od
sbrojena; zároveň pak pro případ, še by problé
dení ministra financí žádoucí dojem na levici ne
vyvolalo, mají býti strany pravice povsbuzeny k
vytrvalosti v boji proti obstrukci. Vláda jest tedy

|Hadron Že pravice sa cenu zrušení mlecíhození povolí provisorium. Že katolická lidová
Strana tak bude jednati, jest již jisto, že Poláci
jsou odhodláni hlesovati pro předlobu, jest rovněž
jisto. Jihoslované s čeští poslanci v příčině této
neučinili žádné usnesení a také se ještě nevyslovili.
Politické poměry se dosud pevyjasnily. Obavy, že
by snad vláda odhodlala se k absolutismu, sice
ještě nepominuly, ale zavládlo přesvědčení, še snad
bude možno obejíti se bez poušití 8 14. státních
základních zákonů o ministerských nařízeních.
V neděli sešla se parlamentární komise pravice ke
schůzi, která trvala přes 4 hodiny. Porada týkala
se předmětů, jež jsou právě na denním pořádku
anebo v nejbližších dnech na denní pořádek přijdou,
jakož i volba presidenta. V tomto posledním obledu
nestalo se žádné konečné usnesení. Od dra. Kat
hreina přišel telegram, v němž tento kandidaturu
pro volbu předsedy určitě odmítá. Ve schůzi vy
sloveny byly díky místopředsedům ryt. Abraha
mowicsi a dru. Kramářoví za obětavé a obezřelé
tízení posledních událostí sněmovních. — Na le
vici pozoroveti jakousi zamiklosí; obstrokčníkům
strany německo-pokrokové počíná býti ze všeho
jaksi nevolno, Poznávají snad asi, že jsou násled
kem posledních událostí ve sněmovně a následkem
zanášení své agitace proti Rakousku přes hranice,
při čemž pruská policie musí je poučovati o jich
rakouských povinnostech, na rozhodujícím místě
tak skompromitováníi, že snad na dlouhou řadu
Jet vůbec nebudou spůsobilí k vládě. Jediná kato
ická lidová strana a po případě strana dra. Lue
gra mobou ze všech Němců bréti budoucně dů
ležitější politickou úlohu. — Jisté znepokojení
vzbudil ne pravici výsledek schůze jihoslovanské.

Bo klubu, na níž jednalo se o tom, zdaž Jihoslo
„vané vůbec mohou podporovati zatímné vyrovnání
a pro ně blasovati. Došlo k debatě velice pohnu
té, při níž bylo dokázáno, že Jihoslované dotud
nemohou schváliti provisorium vyrovnání s Ubry,
dokud jim nebude důvěrnaíky výkonného výboru
pravice zabezpečeno, že splněny budou jejich nej
nalehavější požadavky. Předseda parlamentní ko
mise rytíř Jaworski svolal ještě v dobé zasedání
poslanecké sněmovny schůzi výkonného výboru,
na níž požadavky Jihoslovanů znova byly zkou
mány a schváleny. Rytíř Jaworski se uvolil, že
hraběti Badenimu požadavky ty předloší. V úterý
sešla se pariamentní komise opět; jednala prý o
amčně jednacího řádu a o vyloučení neslušných
poslanců zč schůzí. Dr. Ebenboch bude zvolen
za předsedu smémovny.

Drobné zprávy.
Z Heřmanova Městce zaslánbylvčera

Jeho Milosti adp. biskupovi Edvardu Janovi Nep.
Brynychovi do Chrasti tento telegram: Shromáž
děné duchovenstvo vikariatu Chrudimského vyslo
vuje pro neařízené útoky na Vaši biskupskou
Milost »Národuím Listůma své opovržení a Vaši
biskupské Milosti úplnou oddanost a upřímnou
lásku. František Kvěch, vikář,

Zprávy dlecesní. Vyzoamenánjest: p.
Tomáš Blažek, vik. sekretáře, b. notář, farář v Li=
biei n. E. jmenován děkanem. Ustanoven jest: p.
Frant. Bakcš, administr. za faráře ve Rtyni, p.
Stanisl. Hlína, za zámeckého kaplana v Náchodě,

Frant. Jelínek, duchovní správce zemské polep
vny v Opatovicích, za duchovního správce po

lepšovny v Králíkách
Dar. Jednotě katolických tovaryšů daroval

opětně J. M. vadp. prelát a kap. děkan, dr. Al.
Frýdek 10 zl. oa zařízení nové spolkové míst
nosti. »Zaplat Bůhl«

ka p prof, Kořenského ne
byla v neděli tak navštívena, jak by toho do
bročinný účel byl sasluhoval. Pan prof. Kořenský
se svou poutavou a zajímavou přednáškou poslu
chačům velice zamlouval. Zvláště cenné byly jeho
rady, jak se má výhodně cestovat.

a ve smyslu p. Šádka v Ranné
a v Pardubicích. V poslednímčíslepověstných
Hlasů se Siona vytýká známý ten překračovačp. bis
kupovi královéhradeckému, še nemá lásky nasývaje ho
posměšně „láskypiným“. Topí prýanebo nechává tupit

- v „Obnově“ svého předchůdce biskupa Haye, proto že

vlídně polevil s pastory. Kdo smíněný odstavecoproti , s ýčetl, vidí, še tu předněotu
pení ani řeči není. Přestal by všechen dějepis, kdyby
ee nesměly stinné stránky dějepisných osob líčiti.

Ae je tosase obyčejnýpřekracovačskýkousekpáněkův. Nebylo za zlé bráno biskapn Hayovi, še
vlídně promluvil s pastory, ale še kdežto a
mlevi! vlídně, se svými mluvil a jednalnevlídné č
příkře. To p. Šádek ve svém překracovačském eska
moteurském koneku samičel. O tom,co jsme mu vytkli,
se lhal, když tvrdil, se na sjezdě katolickém vHradci
žádala se od státu konfesaní škola jen pro katolíky,
sni muk. Zamlčel nepatrných několik slov totiš: „ale

A loakl do nějon „A
amu, 08 noppohvospolemikon naháselp. biskupa, jako Whad nikdo jiný, a volá:

ate „O1bemR Páa milovalposkynořee jedenkráte asy vybil vrhovate
chrámu. Atak se náza zdá, čenenítakzle jednáno,
když se špímiteli všebo nám posrátného ob čas trochu
vyřeše. Býti tím židem, který utíkal a přece byl bit,
tose námpřecejenomnechce. Touš musí láskyprásdsý
pánodpastiti.—Copakaetobotýká,še p. biskup
tupí pastory, to je zase ačský kousek. Pa
story, to jest pastýře, kteří ať i dle svého nekatolického
přesvědčení — ovečky své pásou bez špinění katolické
církve, těch se jistě nikdo = nás nedotknul. Ale,
story“ to jest takové, kteří bes rejpnutí do církve
katolické ani ústa otevříti ani pérem škrtnouti nedo
vedou, (Srov. řeč Šádkova při svěcení škoiy v Proseči
a řeč aloapnického „pastora“ Fleischera při „svěcení“
modlitebny ve Vys. Mýtě před katolíckými hosty.)
trochu zbičovati myslíme, še jest naší povinností, aby
byly odkrývány jejich li a překrucovačsképraktiky.
„Pastoři“ takoví derou se jako vlcido ovčinoe našeho,
a vlka odháněti je přece dovoleno,byť při tom i něco

na, pěší dostal. At b tedy p.Šádek řem,a budei pokoj. Dokudbude „pastorem“ dělá se směšným,
kdyš křičí : Milovati máte. :

Nešťastný slkom. Elena Věnceslava
Areltova s Králové Hradce skočilav samovražed
ném úmyslu na nádraší Třebechovickém š do
omnibusového vlaku, když se tento křišoval v pátek
s opozděným vlakem omnibusovýmo 6. hodině večerní.

Nákladní vlak uhodil alečnu dovánku, na krku spůsobil ji smrtelné zranění a nadl levé raky vyr
val jí kus masa. Smrt nastala okamšitě následkem
slámání krčních obratlů a rosrašení míchy. Z šelez
ničných zřízenců v době její skonu nikdo slečny Věn
censiavy Areltovy nepozoroval. Teprve asi 10 minut

po odjezdu vl spatřil šelezničný zřízenec mladouvkou Ježeti mezi kolejemi, odpočívající na semi obli
čejem k jihu, nohama pak k sereru. Protože neviděl
dádného zranění a jen sukní — jinak dobře uprave
nou — trochu natrženou, domnívalse zřízenec,že nezná

má buď omdlela nebo byla nepříčetná. Teprve př bližším ohledání poznal, žedívka jest mrtva. kapse
měla visitka „Věnceslava Areltova, učitelka“ a v pe
něžence deeltku, pětku a drobné Tak se zji
stilo, že mrtvá dívka jest literní učitelkou v Třebo
chovicích, kdež byla ustanovena jsko provisorní pod
učitelka teprve 1. října t. r. na místo sl. učitelky
Černé, která dostala jednoroční dovolenou, poněvadě
ce připravuje ke zkouškám s obora p opisného
pro školy měšťanské. Slečna Areltova sáhla ai na ži
vot patrně v stavu okamšité nepříčetnosti, ačkoli se
o samovrašdu již vícekrát pokasila a stále na ni my
slila. V dopise, který nechala v bytě, a který své
sestře do Hradce poslala, rovačé oznámila, še si sáhne

na život, protože memů'e szlatornů zbvání t kničemu se nehodí atd. Jak se doví , byle slečna
učitelkou na Pottingeu (v dívčím vyšším ústavě) v Olo
mouci, odkudě však pro nastalou n nost musila
býti propuštěna. Jest velice podivno, jak pan školní
inepektor takovou chorou dívku mohl ustanoviti za
učitelku a jak lékaři jí mohli vysvědčiti, še jest tě
lesně i duševně zdravou|! Slečna trpěla chudokrevností,
občasnou strátou paměti, dušovní rozrašeností a me
lancholií. ji školnice nalezla večer seděti
v dkolní síni u stolku se skříšenýme rukama, sadu
manou neb i bescitnou. Známým si stědovala, že život
jest jí břemenem, še ji na světě nic netěší, že k ni
čemu není. Na dané otázky často nedala ani odpově
di, ve škole nařídila dítkám, aby se učily tomu neb
onoma odtud af potud, pak samikla a zumyslila se.
Ve čtvrtek a vpátek nechala prý dítky stále čísti
článeček „S Pánem Bohem.“ Z její známých v pátek

odpoledne však prý nikdo netušil, že sa hodinu sine na šívot. Protofe slečna měla na střevicích
polní hlínu, sdá se, še před svou amrtí bloudila po
polích a še pak neposorované od továrny na kůže
ubírala se k nádraší a tam asi u prkenné boudy
vrhla se na třetí koleje. — Samovrašda sl. učitelky

Úúsobila v Třebechovicích ovšem veliké vzrušení.
Vneděli sjistila její samovraždu soudní komise po
sůstávající zpp. soudního sekretářeNovotného a
Mdr. Morávka zHradve Královéa z p. MUDr.
Sirůčka v Třebechoricích. Mrtvola dívky dopravena
byla z nádraží třebechovského do úmrlčí komory, od
kudš v neděli odpoledne dopravena byla do její bytu.
V pondělí po polední doprovodili léí vůz a ne
šťastnicí kus za město školní mládež a učitelé v Tře
bechovicích. Na hřbitově v Pouchověvykonal církevní
obřady dp. farář Jan Vaníček. Pobřbu nešťastné
Věnceslavy Areltové účastnily se četné dámy a bý
valé její přítelk s Hradce Králové. Kdyby slečna
Areltová místo doškoly byla bývalaposlána do ústavu
pro chorobné na vyléčení, mohla 6e snad vyléšiti a
před tak osudným koncem sachrániti.

rik p Dvojí mladeočeskýmetr na klemaly! „Česká škola“ donesla onehdy svláštní
oběšník, který zasýlá strana svobodomyslná v Praze
svým venkovským důvěrníkům, jichž se táše, kde se
u nich klerikalism rozšiřuje, kdo proti němu působí,
a 00 se má proti němu z Prahy podaiknouti.V prvém
sočitě právě vydané „České revui“ píše však dr. Kra
mář na str. 4. „My zradili prý srobodomyslný pro

pam, seprodali se klerikalismu, sradili moderní skolu.evším těžko chápati odkud se vzalo najednou ta
kové nadšení u nás pro tu novou, bureaukratickou
školu. kde se smí českému vlastenectví učiti jen tak
úkradkem. Vždyťsnad dosud chcemeškola svobodnou,
ole svou, českou škola! A tu jenom můžeme
míti autonomisací školství (dle toho dobře mají, kdož
v návrhu Ebenhochověvidí pro nás katolické Čechy

při —povášlivost!)Anebosnadmámebýt
proti aatomomí!lve Školství, aby sí al Něme
Resměli zaříditi svou (katolickon?) školu jak 00 jim
to líbí? Platí snad aatonomie jen nás? Ostatně
Bdá ce, o není dnes právěnejvhodnějšídoba pro sve
bodomyslné missionářetví v alpskýchzemích,
« « + „ Ne, buďme svobodomyslní, doma, pro sebe —
uje mevmucujeme nikomu své [přesvědčení“. Zde máme
tedy v úředním vědeckém orgáně mladočeském připu
štěno, še naši poslanci sklerikálními Némci škola
konfeesionální se nerosejdou ato je ovšem zdeřečeno
veřejně, ale po tajmu, co se u nás děje? Je zmí
něný oběžník v České dkole, pravdiv? Jaká to tedy

přinopielní poctivosta shoda? Co také mámemyatolíci čekati od té autonomistické školy „české“,
má-li strana ovobodomyslná do opravdy v úmysla
„doma“ jednati dle oběšníku? Pan dr. Kramářzra
suje své straně vnucovati přesvědčeníjinému. Nám
katolíkům smí se přesvědčenívnucovati bned ve
škole? Máme vážné obavy, že nám katolickým Čechům
autonomisace školství přinese nebezpečenství (71) poně
vadš zakonodárství zemské budou určovati živlové,
kteříjišteďse po tichutáší,co eemáproti nám«
Prahy podniknonuti! Jakkoliv oznáváme, že dr. Kra

mář hájil poselstva strany mladočeské ohledně škol
ství obratně, postrádáme podobného výklada ve pří
čině nařknutí z nesvobodomyslnosti a ze zaprodanosti
klerikalismu. Nepravíme, toho nevědouce, jak věci
v té příčiněstojí, ale nenalesáme u Kramáře od
povědi! Dnesstrojí proti nám Mladočeší do matajnou
výpravu; s našimi německými souvěrci veřejně s6
však spolčují. Možná,še to žádá politická si
tuace; kdevšak je zásadní a programová cha
rakteristika? Ve VídniČechové sapalují svíčky pána
Bohu a doma —čertu!

Videňský depisovatel „Budivoje“
měl rosmluvu s poslancemem katolické lidovéstrany,
v níž poukázal mezi jiným na to, še bar. Dipauli a
Zallinger přidávají se ka eměra pravici nepříliš přá
telskému. Na to odpověděl dotyčný poslanec: Věc ae
nemá sice zrovna tak, jak pravíte, ale marně by bylo
sapírat, še v katolické straně panuje jistá rozmrze
lost, ješ dá se opodstatnit. Jen si představte naše po
stavení: Víte přece,že jako čeští voličoré, chtí něco
i naši od svých poslanců. Vaši poslanci dostali jasy
kové nařísení — my jim je přejem — ale my dosnd
neobdrželi ničehož. Mychceme alespoň zásadní sou
hlas Mladočechů a Ebenhochovým návrhem, neboť po
jeho provedení v alpských zemích naši voliči tousí.
e sice pravda, že někteří poslanci mladočeští vyslo

vili 6 návrhem tím souhlas, ale jiní za to jak na
schůzích tak i v novinách proti nám vystupají a tvrdí,
še je škodlivý. Hraje se a námi zvláštní hra a odtud
ta rozmrzelosť. Přijít e prásdnýma rakama domu a k
tomu ještě muset voličům vyvracet od něm. liberálů
šířené náhledy o škodlivosti jazykových nařízení —
tot přílišný pro nád úkol. Jsem přesvědčen,že by ihned
přestalo vše škorpení v pravici, kdyby Mladočeši ote
vřeně pro návrh Ebenhochův vystoupili. My se ne
ptáme, jak pak v Čechách upraví si na jeho základě
školství, ale také nechceme, aby nám v alpských zo
mích v té věci chtěl někdo předpisovat. Tolik jen
soudím, že u nás konfesionelní škola proti židovskému
liberalismu byla by daleko větší ochranou než vše
jiné k čemu se poukasuje. Je tedy i v zájmu Čechů,
3 návrhu tomu se novzpírali.

Z perotní símě. Přilistopadovémporotním
období líčeny pouze dvu případy, které jsou výmlav
ným důkazem smutné skutečnosti, jak neúrodou a
krisí obilní stíhaný náš venkovský lid přiváděn jest
v sáhubu různými ničemy. V úterý stál před porotou
80 let starý František Krupka se Lhoty Kostelecké
obviněn jsa pro zločin žhářství, jehož se dopustil tím,
že mlýnaři pana Rolečkovi v Rychnově zapálil stoh
slámy v ceně sto zlatých. Soudu předsedal pan rada

somského soudu Petřík, votanty byli p. rada Po
spíšil a soudní sekretář p. Feigel, zapisovatelem
byl p. auskultant Ctibor, obžalobuhájil státní ná
vladní pan Ry nd a, obžalovanéhohájil p. dr. Csurba.
Obžalovaný jest ve žhářství, tuláctví a krádeži zku
šeným odborníkem. Pro zločin žhářetví odsoazen byl

prvé na 11 let, po druhé na 6 let do žaláře, k
Řomuš se takó znal. Trestán byl též pro tuláctví a
krádež a byl pro různé své nepěkné kousky pod po
licejní dohlídkou. To však mu nevadilo, aby ve zlo
činném žhářství pokračoval. Porotci uznali Františka
Krapku jednohlasně vinným a soud ma vyměřil 14
letý těžký žalář. P. obhájce ohlásil proti výměřetrestu

volání. — Ve středu ráno stál před porotou Josef
ák, obviněn jsa pro sločin žhářetví a veřejného ná

silí. Soudu předsedarada zemskéhosoudu pan Stolla,
votanty byli rada p. Prokop a soudní sekretář p.
Landecke, zapisovatelem byl p. Zykl, obžalobu
hájil státní návladní pan Ry nda, obžalovaného hájil
nan dr. Fischer, advokát v Hracci Králové. Josef

Žák, v Prorubech narozený, jest sice topné 22 letstár, trestán dosud nebyl, ale zdá se býtivyško
leným nihilistou a pijanem. Dne 11. srpnat. r. vPro
rubech u Potštýna zapálil rolníku Konetantinovi Hu
báčkovi v noci stodolu, v níž bylo plno obilí, dále

rkna, úly a jiné věci. Protože Habáčekpojištěn ne
byl, utrpěl škody přes 1600 zlatých. Pro malorolníka

v chudé horské vesničce znamená taková nehoda ne
smírné neštěstí. Co se takový rolník napracuje, nadře
a nastará se šenou, než stovku vydělá nebo ašetří.
Hubáček a jeho žena sa domnívají, že Žák je vypálil
se msty, protože Hubáček strhl Žákovi s jeho svole
ním slatku, kterou mu byl dlužen. Žák na svobodě i
ve vyšetřovací vasbě dokazoval napřed svou nevinu,
ale pokaždé jinak. Po 14 dnech se ale k zločinu při
snal. Když mu přihlavním líčení přečtena byla obžaloba,
zapíral a vymlouval se opět a scela jinak než dříve,
pravilže je nevinen, a še ono to tak není, že prý
o tom ohni u Hubáčků zvěděl teprve, když šel ráno
do práce, neboť prýspal v lese, kdežto dle prvnějších
udání spslu Hubáčkův stodole neb u sestry v Zá
mělí a Potštýna. — Týden po této události chtěl si

opět Žák vynutit kořalku „u Myšáků“ v Nové Litici,kdež rovněž vypálením hrozil, čímž se dopustil zloči
mu veřejného násilí, spáchaného nebezpečným vyhro
fováním, jehoš u takového člověka právem dlužno 00
obávati. Žapírání Žákovi nepomohlo. Odsouzen byl na
7 let těškého žaláře.



Vo„prospěch občanských práv —evobodomysiných učítelů podali vno poslanci So
kol a Dolešal dotas k ministra vyačování, proč prý
učitelstvo aníšeno jest na zvláštní kastu lidí s men

Jími právy s vydáno všanc libovůli ©.k.šk. 
torů a okr. bejtmanů. Učiteletvo nesmí prý býti bes

usdným nástrojem svých„předetavených, aby mohlovychovávati pořádné, charakterní lidi. Svobodomyslaé
učitelstvo je stále pronásledováno a udáráno a vzda
luje 0e veřejného života. Naproti toma prý učitelé,
kteří se hlásí k jiným stranám (zvláště prýklerikální!)
mohou bez obavy se účastniti politické činnosti“ —
To opovažují se přednésti dva poslanci v době, kdy
žádný stav nepočíná si tak směle a neúčastňuje se
tak horlivě polit. agitací— jako radikální a pokro
kářské ačitelstvo."A čte někdo četné listy učitelské,
co nájezdů tam naproti jiným stavům i představeným.
Radikální učitelstvo účastňaje se všady echůzí poli
tických, provádí agitace při všech volbách, dopisuie
do listů radikálních, ješ po venkověchytráckým spů
sobem hledí rozšiřovati. Jakradikální učitelstro vzda
luje se veřejného života, svědčí elavnostní řeč, kterou

o prásninách při rosvinutí Sokolského praporu mělj „Sokol“ učitel E. S. s Černošic. Pokrokářské

učiteletvo chce míti svobodu jen pro sebe a nechceidopřáti jiným starům a učitelůmjiného smýšlení. J
neslýchaným způsobem jsou na př.hyzdění a veřejně

adáni učitelé katol. spolkuod našich učitelů radi
ně svobodomyslných, jichž generálem chce býti

krokářský učitel a kandidát okr. inspektorství p.kol a obhajcem p.Doležal, hostinský v Lomnici!
Anebo není oběma ato pánům známo, že ve Vídni
více učitelů musilo býti suspendováno prorejdy 80
cialistické? —

České varhanářství zaujímá v našem
světě průmyslorém vynikající postavení. Kdežto ještě
nedávno varhanářeké firmy s Německé tlačily se k
nám a saujímaly vynikající postavení, tedy nyní vy

nikající čeští vyrabitelé Baroni pian a varhan posnenáhla a úspéčně je s vytlačili a sami nabý
vají půdy na sousední Moravě, v Rakousích, v Uhrách a
v zemích východních. Snaha českých varhanářů nesla
se za posledních let hlavně dvěma směry: ku sjedno
dušení i sdokonalení mechaniky a echtění, ka
rakteristickému zabarvení a oduševnění zvuků jedno
tlivých hlasů. Dotkneme se zde jen nejdůležitějších
momentů. Zasaamenáráme především zjednodušení
ladění pomocí posůrek a stůček ladicích, vynález Bar
kerův „pneumatickou páka“, užívanou protrakture
a registrataru (pak přemáháodpor ventilů a tím hru
neobyčejně usnadňuje, vynález měchů klínových a
skříňových, pedály kolektivní umožňojící hráči sou
časné otevření neb uzavření celých kombinací rejetří
kových. Veliký význam má rozšíření systému kugelo
vého. Také pokusy, které se děly se saredením elek
trické traktury nelze pominouti mlčením. Konečně
nutno saznamenati mezi vynálezy dvojité čerpadlo
vzduchové, pneumatickou traktara Mehmelovu a různé
způsoby sesilování a sorlabovrání tonů. Že stojí české

varhanářství na výši doby, dokázalystroje vystavenéma zemské jubilejní výstavě firmami E. S.Petr Joa
Vanický, J. Rejna a Cerný, A.Molzer, Gartaer,
Vocelka, Schiffner atd. Kašdý navštěvovatel jubilejní
výstavy překvapen byl velebnými zvuky varban, jež
snesly se k němu s výšin hlavní galerie a byly dílem
Em. Š. Potra v Prase a stály 8.000 zl. Úhledně
sbudované varhany vystaviltamtéž Josef Vanický
s Třebechovic. Byly sice skrovnější disposice,
avšak solidně praoované a zvláště v rejstřících jemného
svuku velmi zdařilé. Čistota práce, lahodný dojem
sevně i uvnitř utkvěly znalcům zajisté v paměti. Vedle
varhan vykazovala též výrobaharmonií na výstavě
značné zdokonalení. Výrobky Jana Tučka s Kutné
Hory s jedním i dvěma manuály, pak harmonium s
pedály vynikaly jak látkoustavební. tak jednoduchou
mechanikou i okrouhlým plnýmsvukem. Vzácnýstroj
e perkussí a kolenními ami na spůsob amerických
cottage vystavil tamtéš JosefVanický =Třebecho
vic, jehož výrobky vyznamenávají se jemnými odstíny
svakovými. Zevnějškem bohatým a vkusným, neoby
čejnou hojností rejstříků, složitostí a barvitosti tonů
vyšsnačovalo se koncertní orchestrové harmonium to
várny Al. Hug. Lhoty z Hradce Králové. Pěkné práce
viděli jsme tamtéž od firmy B. Čapek v Poličce, Jos.
Votruby s Počátek, Ad. Bartuňka s K. Hory. Počtem
vystavených nástrojů i kvalitou upozornil na sebe
Antonín Petrof, majitel první české továrny na

iana, pianina, harmonia a varhany v Hradci Králové.
fstavil jednoduché i nádherné klavíry čisté, spole

hlivé práce a lahodného zvuku. Továrne Petrofa jest
vedle známé vídeňské Bosendorferovy největší toho
drahu v Rakousku. Úspěchy české práce v tomto od

boru těší nás, kdekoli se vyskytnou. S potěšením můšeme se čtenáři „Obnovy“ aděliti,že nyní továrnu
svou značně rozšíří pan Josef Vanický z Třebe
bovicích. Továrna jest dosud umístěnav doměpana
Vanického ne náměstí, v dílnách stísněných a opa
třena jest parním strojem o 20 koňských sílách a
strojem dynamoelektrickým. Dne 27. října t. r. posti
šen byl p. Vanický neštěštím. Ve skladišti počalo
doutnati a neš o 4 hodinách ráno prozradil se oheň

svým dusivým smradem, zničenybyly Jao Vanické.mu varhany v ceně 5000 a 3.500 zl., dálepřes tucet
barmonií vedle mnobých výrobků,jež p. Vanický
všechny pojištěny neměl. Takutrpěl přes 12.000 al.
škody; „Slavie“, pojišťovací banka mu likvidovala
8.600 sl. Mnohem pohodlnějiumístí pan Josef Vanický
svůj závod v nové. rozsáhlé tovární budově, kterou
nákladem 30.000 sl. dal postaviti u nádraží v Třebe
chovicích, a která bude dle nejmodernějších požadavků
zařízena.Stavbajest jiš skončenaa pracujese na
dokončenívnitřníúpravy. Pan Josef Vanický bude
v nové továrně stavěti nejen varhany a harmonia,
ale počnetéž svýrobou klavírů. Synjeho, který konal
odbornoustadijní cestu po Německua pracovaltéš
Vevelkém sárodě v Berlíně a v Drášďanéch, jest otci

vjeho továrně vydatnouoporou a hodlá ještědalšíZŠ Sesremi odborné své v i rozmnošiti.

Různé plecení daní. Jaknutnájestspavedlivější oprava daní, ukasejí tyto maličkosti: Nej
soparne;8i a kramář platí ročně mejméně3ul.15kr.,vevětšíchokresníchměstech6sl. 25kr.
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vypočítá se kolik

platí daň, a s 1187
mil. al. čistého zisku, který vydělali jedsotlivci beze
vší práce na buree vídeňské, meplatí se téměř nie.

Koupíme-lí pozemek, dům neb jiný nemovitý statek,platí se z toho taxy 3 apůl proc. — a bursian s kon

poných spírů v osně 5000 sl. platil dosud 10 kr.Dosemku v téže ceměkoupeného platilo by se 175
sl. taxy, tedy 1760krát tolik! Z různých cenných pe
pírů na vídeňské barse v ceně 7000 milionů zlatých
prodaných, platilo se ne docela ctvrt milionu slatých,
a s nemovitého majetku, který se ma 4000 milionů
odhadaje, platilo sa 169mil. zl , tedy osmeetkrát tolik.
Počestný mistr obuvnický, který od časného rána do
pozdního večera u verpámku se dře, aby svou rodinu
uživiti mohl, platí 6 zl. daní — a obuvnická továrna

v„Mejdlinka,zadív kodářích,staDat jejíšhyo baroni j v — 400 sl. Nej

shodí šledía n ročně1 sl. prví :atší milionáf platí nej 140 sla — ě,

aby neschudi. Zeměkona české platí ns společné
potřeby říše 116 mil. zlatých — a více neš třikrat
tak velké země uherské, dvakrát tak zalidnéné a na

přírodní bohatství tak veliké, platí asi 60 milionů sl.
o Dad jen malou ilustrací maší „rovnoprávnosti“v

, E jednoty katolických tovaryčů.
Uprava místnosti spolkové blíži se již svému do
končení, takže poskytuje již nálešitý dojem. To
varyšská spolk. mistnost řadí se svými rozměry
jakož i svou úpravou k nejlepším zdejším veřej
ným místnostem, kteréž v nejednom ohledu předčí.
Hojnost oken poskytuje dostatek vzduchui světla
denatho, přiměřenýpočet východů vyhovuje úplně
bezpečnostním předpisům. K milému dojmu při
spívá nově vymalované jeviště, nová knihovna a
četné nové předměty, které byly pořízeny nákla
dem 400 zl. Nešetřil tedy spolek nákladu, chtěje
si založiti útulné a důstojné středisko spolkové
Činnosti. Značný tento náklad na úpravu místnosti
přináší již hojné ovoce po stránce morální, neboť
poslední dobou přihlašují se hojné noví členové.
Kdo zná husté štvaní i tajné intriky, které se
proti tovaryšské jednotě vedou, neupře tomuto
zjevu svého obdivu. Kroužek pěvecký i drama
tický koná pilné zkoušky, rovněž kroužek řečnický
zahájil praktická cvičení v řečnictví. K dosavádním
odborim přibude ještě kroužek tělocvičný, jenž
cvičiti bude letního Času na zahradě. Při stálém
rozvoji spolkovém jeví se ještě nutná potřeba ved
lejší menší místnosti, kdež by četněji zastoupené
obecenstvo došlo útulku a kdež by se denní menší
schůze členské mohly pohodlnější odbývati než
v prostorném sále. Zdař Bůbl

Katel. vaděláv. spolek „Mír“ve Vel
ké Jesemiel koná mimořádnou valnou hroma
du v neděli 14. listopadu v 3. hod. odpoledne s
tímto programem: Volbe výboru. Rozbor sociál
ního románu. +»Dramabudoucnosti« napsal Edm.
Boisgilbert, přednese předseda vip. Fr. Pospíšil.
Volné návrhy.«

v„rbolov ve-Valacha.PR: lovuve u, 6 Dasaseno o 3000 úhořů,
chycen byl velký úhoř přes3 kg. „dále ch
něomálokloňat.Mi Le „ky Š

Stavební parcela od záložníhoúvěrního
ústava koupil p. Sklenář, na kteréž hodlé v Podměstí
postaviti nový dvoupatrový činžovní dům.

Valné hromada pravovárečných

v místnostech Besedy. Zvolen byl posavadní výbor.
Přednešené zprávy obchodní byly přijaty, správa o
mových adaptacích a přístavbách vseta byla na vědo
most. Dividendyplatí královéhradecký pivovar letos

260sl. onobe piva oproti lonsku vzrostla a obnášíteď 59.100 hektolitrů.

Opravdověči ironicky? Jskýsibole
stín stěžuje si v posledním čísle „Rat.“ na likna
vost Besedy a odporoučí Besedě za vzor podná
jemníka „Nerudu“. Divímese, proč není vlastně
Beseda čilou? Vždyť žádný „zpátečník“ pelouk
činoosti její nepodlamuje a v čeje jejím docela
stojí přivrženci radikální strany. Ovšem čilost
„Nerudy“ těžko dostihnouti, neboť nepropase žá
dné časové (f) události. Není-liš to velezáslužné
protestovati společně se socialisty v Sokolovně
proti českému státnímu právu, v červencioslaviti
s městskými uličníky noční busitskou kocovinu,
V srpůu pak aranžovatí společné s okolními bel
vety demonstrativní cikánský tábor v době katol.
sjezdu? Za ne celý rok jek slušná čilost! Tohle
dosud všecko Beseda oficielně nedělá, ale jestliže
si vezme aa radu neznámého bolestína vzor ze
svého podnájemníka, „nastane ušlechtilé závodění.
Pomal? nebude ani dosti významných dob pro
tek zvýšenou činacst. Teď je zrovna na čase vy
sloviti souhlas se socialistickými poslanci, kteří
v kumpenii s Wolfem ubíjejí jazyková nařízení.
Tedy?...

de bývalýkatolíka nynějšíprotestantpral. la...a 
azylnaložil anáa vČeskáčh pěvd laty

utranuealisájckot,ktsrédelnoúčel.konatatovatifakée“
čili počseku:ukasovatimeto, c%60skutečnědějea
dál. Proti úkolu toma n ovšem nikdo býti,

ni vášně a pravdivě.Plondtdsevšaěv „ukusováe)
zůmyelné rejpálství, třeba takový realiam odsouditi
Jakci v tom vedliMasarykovštíreal hnodle
víme. Zde jen nato uposorníme, Ývůrcečeského

1agitatory, kteří by slovem ipísmem oúm jeho
precovali.Pokudjde ointelli „víme,še strhl na
sobe prof.Masaryk velikoa část universitního student
sotva,které pak rosšiřovalo a rozšiřuje myšlénky jeho
dále. Ve stadentstvu tom udělaly 60 sice brzo sase
růsné strany, ale i to vliv a akutečnou moc realise
nezničílo, nýbrž jenom oslabilo. Realisté pracovali a
pracují o překot dále, a hledí sí svými vědeckými

sa b isy intelliigencisvou nojemudržetí arositi,nýbrá ji i vzdělávati a vyškoliti v dachu svém,
aby časem výsledků jístých se dodělali. Je-li
přavdivo, co se povídá o mladším dorostu professor
ském na středních školách, dodělal se ve směru tom
realismus pokroka velikéhoa má bodononostv našem
národě, nepřijde-lí nějaký nový „uchvatitel“ na českou
universitní mládeš. Vedlevědy hleděli ei páni realisté

také politiky. Žádná se všech četných politickýchstran českých se jim nelíbila, proto ařídili zvláštní
frakci a za krátkoudobu provedlisvoutak daleko,
že vítězná tohdy strana mladočeské byla nucena sre

ret ea smlouvati a tři předákyjejí — Masaryka,Kaisia a Kramáře — re své poselstvo pojati jako

dobré „odborné ry Neshody ovšem dostavily av klabu mladočeském brzy a skončilykonečně tím, še

prot Masaryk vystoupil z klubu a „vrátil se ku svýmihám“, sanechav své dosavadní dva stoupence Kaisla
a Kramáře Mladočechůe a politice. Jsk uš před tím
tak iteď lé občas pam Masarykze své dílny
rosličné vky a rachejtle do českého světa Nej
novější takovou rachejtlí bylo „nsvasování na česko
bratrskou bumanita“ a potom předěláváníkatolického
kněistva buditelskáho v liberály, humanisty, antikle
rikály a dokonce v nekatolíky. Že tou příčinou vydá
vány poučné stadie o české otásce a nejpřednějších
mužích českých, kteří všichni namalování sásračaou
mastí humanisticko-éeskobratrakou, antiklerikální a
mekatolickou. Obšírné životopisy vynikajících mušů
(Havlíček, kněz Marek) měly myšlénky ty dáleutvrditi
arozšířiti. Znaší katolické strany mečinénoproti
tomu — aš asi ma dva isy (Hlídka a Vlast),
témář nic. Mykatolíci dáváme své buditelaké kněšstvo

katolické na r roalistům, kteří se starých katolických kučží buditelů hledí utvořiti “haroovníky
rotikatolické! Slavné družstvo „Vlast“ a povolaní
nitelé katolického života mají sde jasně ukázáno,

kde se musí bes odkladu pracovuti z maší strany,
nemáme-li nečinností svou svým m0 ým 
cům vítěsství na celé čáře ponechati.Buďte proto vy
brányschopnésíly s řad,a buďteájimveřej
mýmičiniteli našeho katolického života dány prost
1 čas, aby mohly stadovati o kněžích buditelích a

vyrvatije zezajetí Masarykovského; zezajetí,v němé
musí nabo děla realistické a stříleti do más,svýchkatolických spolubratří kměšekých! Prosím velice,
všecky činitele našeho literárního a nábojezekého

šivotaKkoliekáho, aby prosebnému hlasu méma maprázdno vyzněti nedali, a aby sami potřebné
$ eíly sebrali | Dosud menípozdě, alohada, nůstana

vše při staré netečnosti katolické, ©ponechá- se boj
jen jednotlivům, kteří o své vůli a i prostředcíchdo bojesedávají.Věcjest vášná,amašipředácijsou

vinni jti se jíl Snad nemusím mlaviti zřejmájí?
řátelství a lásce ke katolickému náboženství pře

ovědčísečňenář vpra sešitě lotočnároalis
„Naší Doby“, která se čtyř článků, jež přináší, tři

věnuje nábošenství V jakém amyslu, poznáme hnedse článkuprvého„K našemuvývojicírkevníhua ná
boženskému“,v němž na desíti stránkách vane větří
ček, neříkám z akých lesů, ale jistě a nekatolio
kých,jakvidětistoho,ševše katolickésesdopra
mýřuje,a vše aatikatolické, zvláště protestantské ae

pá Na základědíle Wintrovao církovaímšivotě v Čecháchve století XV. « XVL povídáse, že
bouři českou v roce 1618. zavinili katoličtí páni svým

tvrdým jednáním vůči protestantům. Mír prů porušilav semi „sámecká kapitols“. P vé nadávalí a štvali.

P. Štarm jen je sprostým, kdeštoBratří jsou nblazeníatd.PanMasarykchcepoučitináslidimoderní
o náboženství = veleduchů: Musset, Byron, Gčthe,
Mickiewios, Krasinski, Dostojevski a Tolstoj doufaje
v mich nalésti průměr toho, 00 moderní člověk sm
+ náboženství. Kolik těchto koryfeů bylo za živa od
svých vrstevníků pokládáno za „nevěrce“.Adnes nám

maji„Má — mistry u vířel Povedáný „koiff"! —O ojezdě „klerikájním“ v Hradci Kiáloré také ae
„Naše Doba“ smiňuje a při achůri katol. učitelů
v Hradci napočetla mezi 150 účastníky — 60 učitelů
(ačitelky neviděla ani jedné!) „Katolické listy“, „Nový

Život“.„Hlídka“,„Vlast“lán anapínají malismus
P Úmrtí. V neděli7. listopadu zemřelv Dolsku
u Nového Města n. M. p.Josel Rezek <. k. soudní
adjuakt v Mimoni, po dlouhé a bolestné gemoci.
Pohřben byl ve středu na starobylý hřbitov v Kr
číně. Zvěčnělý byl úředníkem nevšedcí píle a svě

domitosti. A
Ediktální řízoní ohledně obccmích

jatek konalo se v pondělísa přítomnostipříslušnýchntů.o o
v přátelském kroužku v hotelu u »Červého konče
své rozloučení s Hradcem Králové pen soudní ad
jankt Jan Uhl, rodák sušický, jenž přeložen byl
k okresnímu soudu v Teplici. Právníci oceňují v
odcházejícím dobrého kollegu, osobní známí do
brého společníka, který pro milou svou povahu,
jemné své vzdělání, znalost hudby vážen a rád
viděn byl. Jako cyklista těšil se pan sdjunkt rovněž
příznivšech,kdožblížese snímstykali.



<
Zvěsti s východních Čech.

z Děj vikoriátní konferencíducho
vemctva dne 38. L r. usneseno jednomyslně
opustiti ště od tak zvaných hostina visí
tačních a instalačních, které nejsouneš zby
tečnou.obkíží duchovních s působí jen mnohé je

mumosti,nedbajícani mato, če jimékrmí we kde ýeocislictický list. u šádáno důrazně, aby dacho
vemstvoopřelose s cíziny na níhoskládanýmsbírkám,

běrě církovaí památky potřebajíopravy o katelický český život podpory co největší, ať jiš přichá
jí v archů nebo žebravých řádových neb

žáden najetýchosob. Ku kopci odsouzendopis „p.hatechety“*NérodalehListůjako všemup. t. du
venstvu, svlášté pak našemu milovanému nejd. p.

kopa Ed. Bryn nejvýš ský a láivý.

-. Dne-3,Jalo o 9. hodině vošersí vypakl v boahinci p. Topisky sa Bučické «ilmíci , v
krátce strávil celý jeho majetek. Jak se sdá, byl podár
Gfmyslně založen v oblávě. Po aločínci se pátrá.
“——Z Nového Bydšova. Katolické národní

jednota naše mělá v neděli dne 7. t m. členskou
Behůzispojenouse zábavou.Předseda jednoty, p c. k.
frof. Šála konal nejprvé historickou přednášku, načeš
fosproudila 0e mesi účastníky schůze upřímná zábava

zvacích hudebního sexteta; mesery vyplňovaly

orné abory pěveckého kvarteta a několik veselýchholových výstapů. Členovéa jimi avedení hosté neradi
Joačili se s místnostmi spolkovými e vyslovili
Šby zábava podobná v brska se opakovala. Bůh.
., Z Opočna. (Slavnostověcenía otevření
hkoly Matořské a Hospodářské.) Na den Všech
Svatých po slavných olašbách Božích a po vzývání
Ducha svatého v děkanském chráma a se impo
santní průvod okrášlevým městem ka nově sřízené
Mateřské škole na velkém náměstí, kdeš zapěla Cyrill
ská Jednota řisením pana Tajchmana hymnas „Veni

greater Spiritas“. Načeš přednesl veledůst. p. děkanJaa Řeháknásledující řeč: „Pochválen buď Pán Ješíš
Knistas! Ctěné shromášdění! Radostná bývá to pro
člověka chvíje, kdyš po drahné době dosáhne posléze
šťastné toho, nač dloubo se těšil, a 00 pro sebe sa
důležité a potřebné uznávat. Takovou chvíli i
upřímné » všeobecné svěríme na Opočně dmes. Ústav,
jehož veliké potřeba od mnoha let v méstě našem byla
cítěna a uznávána, jehož všichni bes rozdílu toužebně
jsme sobě přáli a žádali, dnes konečné vstupuje v ti

vot. Poj menála synům a dosrám našeho města, našímmiláčkům otvírá dům tento svoje útalné síně, aby jim
příštěnahrašoval otcovskýjejich dům, bedlivý a lásky
plný dozor rodičů sterostmi a pracemi vasdejšími jinak
saměstnaných, aby do útlých srdéček jejich větěpoval
prvé zárodky pravdy a ctnosti, aby probouszeldříma
jící uíly a schopnosti jejich a ch je tak prodů
kladnou a zdárnou výchovu ve škole obecné. Tato
důležitou úlolm plmiti má opatrovna s talosti
šlechetných dobrodinců“ — Z opatrovny ubíral se
průvod k mové, překrásné budové hospodářské školy
v úédražní ulici. Tam zapěla Cyrillská jednota chorál:
„FHospodine,pomilaj nás!“, po němž následovala řeč
peětitele vdp. děkana Řeháka. Pravil: „Bes mála
80 roky vyšla nákladem Dědictví Maličkých v Hradci

ové útěšená povídka Karoliny Světlé madepsaná:
„Skola mé štěstí“. — Tato pěkná slova: „Škola mé

* — bezděky přicházejí nám na mysl vstupujícím
do nové této budovy školní, která dnes posvátným
úkonem účela svóma má býti odevadána. V duši,
apyslím,kašdého-=nás osývése tonšebné přání:Kód
Dový tento ústav odchová nám během časů celou řadu
4nnžů, kteří by po letech někdy u vděčné vzpomínce
s dobu zde strérenou o soběřícimohli: „Školahos
„podářeké v Opočněpološila mi základ k životu šťast
Mému a gpokojenémuI“ — Splnéní tohoto přání záleší
-především na škole samé, aby tato dostála avé úloze.
"lohanášich školbos kýchnení snadná.Nadě

se do nich, še odchovajínám rolníka intelligent
Bíbo, vysbrojeného důkladným, odborným vědéním,

eoě hos i našeho věku nutné jest třeba, aby"sámědělství i všecka k němu patřícíodvětví se sdarem
"a úžitkem mob! prováděti. Škola hospodářské má do
„oba rolnickému hluboce větípiti přesvědčení, Še jen

ne: oduževnělé práci kyme nám spása, v BÍ fczlatý klíč ku povznesení kleslého blahobytu a ku

obrození rolpictva našeho, aby bylo opět starem zámožným atím i samostatným a neodvislým,pevným
dkla apolečenskéhořádu a života. —Pů vadě.

pet rozumovém nesmí býti zanedbávána výchova
mravní. Svatý sákon Ježíše Krista, ten dokonalý sákon
pravé svobody, sákon živé láskyk Bohu a k blíšnímu
působením školy musí býti do srdcí mladistvých vko
Ťenén tak, aby stal se jim svrchovaným vodítkem pro
všechen život budoucí; jen na sákladé tohoto, Bohem
sjeveného zákona dají se vypěstiti pevné a ryzí po
vahy, prosté všeho sobectví i přeceňování sebe, které
pak za všech okolností i bouří života vítěsně 00osvědčí
a obstojí. — Pouse škola tímto duchem provanatá a
vedené může siouti budoucím štěstím svých chovanců.
Slyšte, jinoši drazí, vaším štěstím má býti ústav temto;
proto ma vás bade, abyste škole v její úloze přícháseli
ochotně vstříc. Mějte všdycky ne paměti, že účelem
vašeho sde pobytu jest důkladné, odborné vzdělání
vaše, atohoše dosáhnetejen pílnou pracísvou.Vě
hlasný jedem muž starého věku napeal: „Není žádnou
hanbou, nešaviněným spůsobem ničeho neuměti, ale

. banlivrojest pro člověka,nechtít se ačiti.“ — Hledejte
tedíš srou čest v dokonalém plnění povinností, které
Škola vám ukládá; mepovažujtejich za břemenonějaké,
alechutěa s láskoujevědykonejte,to de
pracujete jen pro vlastní, budoucí svoje štěstí. — Tak,
stračně aroiť jem, nasnačil jeem úlohu ústavu našeho
i chovanců jeho.Kdoš by neuznal, še je toúloha ve

liká a mesnadná? — Bv.apoštol Pavel : „Aniten,
kdo sází, jest něco, ani tea, kdo ale který
vzrůstdává,—Bůh“ šeprávěnášrolník
mívá Dej i přílešitost přesvědčit se o vdě
těchto alov, mysl jeho obrací k Pánu Boňu, ja
košto k původci vsaiku asdara. I my, stojíce

vášnou tohoto ústava, k Bohu, který
dává,ktomuvelikémusvětePánua Hoepo

nyní mysl svou; Prosme jej přisvatém
aby učitelům | žákům školy naší v jejich po

řání,

HR

Hlapostechností svou ráčil sti, aby mprospěchu lidunašeho soméd
ala tak ve skutek uvedi tasby člechetaýcha

| šávěníhospodátskéúkolyze nim Opočna alamynam
mesepomenutelných si dobyli o: Po této řečiděkan ze assistence d. pp. P. ře Kotta, guar

i P. vik. Havla Zieglera a P. J. Gůtechmera
ovětil místnost a savěsil v obou učebnách;

Bene Kol kníš. h rada, sdělil shromáůčným, še J. J.pam Josef kníže s Colloredo-Mannsfeldů
na důkas avé přísně k zdejší kéškole zřídil
při ústavě čtyřimadacepo 25sl. ročněpro ménězá
mošné chovaace. Přítomní uvítali tuto zprávu hlač
ným: „Výborně!“ Následovala řeč říš. a zem poslance
p. MUDra. J. Dvořáka; řečník vylíčil zásluhy města

městské spošitelny, J. J. kníšete pána, otěn.
nájemného konsortia, velesl. zemského výboru i rol
nictva s okolí o stavba nové školní budovy, poručil
ústav a jeho sdar do péče a ochrany učitelakéhosboru
i rolnictva a sakomčil řeč svou slovy: „Tato budova
školní, sbudovaná jedině na základě vědomí vysokých

cílů, ocí úsilí nehrozících se šádnýchpřekáše a
žádného příkoří budiš tobě, mládeši rolnická, pro pří
ští tvou $ivotní dráhu zářícím příkladem, co zmůše
nadšení, neoblomná snahe, povná vůle prostá všeho
sobectví a součinnost charakterů a lidí dobré vůje!“
Slavnost zakončena náním v děkanském chrámu

Né po něměoešli se hosté a společného stolu „naové“ —
Z Přibyslaví. Jednotakatol.tovaryšův Při

byslavi a okolí pořádá 14. listopadu o 3. hod. odpol.
v místnostech spolkových veřejnou schůzi, na které
promluví p. V. Myslivec o aocialní otázce se stano
viska kř kého. Hosté jeou vítáni.

Z Hronova. Na den 7. listopada v neděli
svolávaly „červené“ plakáty uvědomělé občany našeho
města na „manifestační schůsi“ do hostince a „mostu“,
kdeš bude pan redaktor s Prahy J. Cívka mluviti
„0 školském návrhu dr. Ebenhocha na školu konfe
sionelní“. Samo sebou se rozumí, še ze stanoviska
socialistického. Pánům se však jakui nezdařilo V po
Jedne došel od c. k. okres. hejtmanství novoměstského

nákaz veřejnéschůze, sa chvíli na to tel Přečníka, že zmeškal vlak, še přijeti nemůše. „I skl
se „manifestační schůze“ na důvěrnou, při níž řečnil
jakýsi mladíček. Jelikož se ve své přednášce několikrát
dotekl otásky náboženské, protestovali proti tomu
hojné zde zastoupení křesťanští socialisté. Pokrokoví
socialisté však žádný odpor nesnesou. Brzo povetal
hluk a šum a echůze byla rozbita. V adventu sa to
budou prý sa týden svolávati „Veřejnouechůzi lida“.
Gratulujeme a těšíme se. Křesťanští sociálové nedejme
se! Hajme naše náboženství, naše kněžstvo všdy a
všade. Jen směle a s odvahou bojujme za věc dobrou.

Z Dohalle Čtenářsko-hos jednota
v Dohalicích rydala toto provolání svého předsed
mictva a výbora: Ku dovršení míry trampot subože
ného stavu hospodářského dostavily se ední 2 roky
i nehody šivelaí. Dosud máme před očima škody, ješ
nám loňského i letošního roku mokrého na plodinách
polních vodou spodní i vrchní byly způsobeny, dosud
cítíme hmotnou tíži neblaých těchto následků. Vše

obecně známo, pri nejbližším vůkolí zdejším macháníse s těžkou nepropustnou spodinou a že tedy
škody mokrem na půdach takových spůsobené jsou
poměrně velké. Následek tobo jest, že právě poslední
£ roky mnohá existence zemědělce v okolí zdejším
otřesena. Jak docela jinak tomu tam, kde mokro buď
následkem spodiny propustné, baď trubkováním v po
semcích se spodinou nepropnetnou uškoditi nemohlo.
Víme všichni dobře, jak škodlivě mokro na vývin plo
din hospodářských působí,známo nám téš jak naopak
blahodárně působí trabkování posemků nejen na vývin
výrobků polních, nýbrš i na jejich jakost, jak nám

práci zlevžuje a včasně vykomati umožňuje. Praktie
ij výsledky dokástno, že trubkování zriěnje výnosjzemků o 50 až 200 procent, podnikto, jakých úroků

úádný jiný tak lehko nesk Zkrátka trebkování
pozemků hospodářských jest výkon, který se ze všech
výkonů hospodářských nejlépe vyplácí. V uznání toho
zákonodárství zemské i říšské poskytaje snačných
nesplatných podpor peněšitých.— aš 60 proc. — na
trabkování posemků, když toto se prostřednictvím

polečenstva technickými snalci provádí. Království
České pořídivši zoraskou banku sřídilo odbor melio
rační, který umožňuje, aby částka na trubkování vy
naložená výpůjčkou ma 3 a půlproc. a splátkou půl
proc., tedy úhrnem 4 proc.nu byla. Dle nabytých
skušeností stojí 1 korec veškerých výloh
trabkováním vsešlých 20 zl.subvence 60 proc. 18 sl.
rozpočtené výlohy potažní, které si kaádý odpracovati

můfe asi 20 proc: 4 sl., dobromady 16 zi., zbývá
k placení 4 al. kteréKryty půjčkou se semaké bankyna splátky 4 proc. činí 16 kr. ročně. A i kdybý celá
rozpočtená část peněžní výpůjčkoua oplátkou kryta
být měla, činila by s nákladn20 al. 80 kr. ročně.
Bylo by tudíž zajisté trestuhodným hříchem, kdyby ze
nemělo výhod trubkováním pozemků nám va

ných použíti co jednoho z nejnšitečnějších Prostřečkýsvépomocných, kdybychom měli nečinně přihlížeti, jak

jiní národové rakouští si své pozemky se našeo ponínes říšského fondu melioračního upravují a ú ými
činí. V uvášení všech těchto okolností obrala sobě

čtenařsko- jednota v Dohalicích za úkol
utvořiti „Společenstvo k odvodňování posomků v Do
balicích a okolí“. Za účelem tím svolává se schůze
všech majitelů pozemkůs obcí vice, Mokrovousy,
Dub, Dohalice, Mšany,Kleníce a Čistoves na den 14.
listopadu 1897 ve 2 hod. odpol. do hostince p. Hynka
Tichého v Dohalicích. Dokažme tadíš zemědělci v okolí
usdejšímhojným účastemstvím, že jeme pochopili pravý

význam čování v tétovelice pro nás důlešitéa
prospěšné věci, uznejme, še ve spojení spočívá síla

ampo0,oznejne,Je jen y přijdek platnostipřísloví: „Úlověče,přičiň se aBěh Ti pošehná“, když
skutečné přilošíme raky k díla. Odložme konečněonu
sladkou nečinnost, vzmužme se ku práci svorné, od
hoďme onu netečnost a nedůvěřivost u věcí tak věso

becně né a buďme jisti, še nás meminepode
hnání Všemohoncího.Ksnahám tato vytknutým nám
dopomáhejš Bůh!

Je dohled manáboženskou výchovu
dítek deniatečným © Ministerstvospravedlnosti
prostřednictvím vrchních zemských soudů zaslalo všem
trestním soudům oběšník nařízujíc, aby při každém
vyšetřování pro zločin rušemí nábošenství ($ 122. tr.

Aha eko pro přečin zakládání či podporování nějastátem neuznaného náboženství($ 304. tr. s.
byl bran svláštní ohledna okolnosti t.j. zda obvin

u jest svěřena výchova vlastních či cizích dítek,
a je-li tomu tak, aby soudní náles po vejíti jeho
v moc práva zaslán byl i s důvody odsouzení v opi

se tomu soudu, v jehoš vpůsobení dítky ony patří.Civilní úřady se poukasují, aby na adě těchto
sdělení jakož i v případechpřestoupení nařísení se
dne 5. dubna 1858 kg. BL č. 68. jednaly ohledně za
nedbané nmábošenské výchovy zmíněných dětí ze své
úřední moci. — Nuže vláda sama uznává, že dnešní
dohled na nábošenskou výchovudítek dostatečným není.

Pan Hrkvička otec a sym.Vysoceuro
zená tato rodina v selinářském našem kraji nelne
zvláštní láskou k vegetarianisamu, ale raději si pochu
tná na úhořích, všelijakých rybkách a pikantní svě
řině. Páni Mrkvičkové atřílet sice neumí, ale očka
klást a lovit v cizím, toho dovedou snamenitě. Prach
a broky jsou jim však pouse na zkázu a v pondělí ne
lesli je u N. Hradce postřílené. Mladší Mrkvička odnesl
dosti choulostivé zranění a nalézá se v ošetřování
v okresní nemocnici. Do sv. Kateřiny se tedy nejmladší
ratolest Mrkvičků neožení.

„Jesefemm“ ústředníspolekpro slušbodárce
a slušbyhledající v Praze v Poštovaké ul. č. 208—L

vrchním řísením vdp. Dra. J. Kůhna aprostřed
je pp. slašbodárcům spolehlivý personál všech od

borů a spořádanému slagebnictva a dělnictvu a vše
likým sřízencům různých kategorií vhodná místa sa
nepatrnou odškodněnou k vydržování místnosti a slu
žebného personálu. Upozorňujeme pp. službodárce i
služby hledající na tento dobročinný ústav. Právě
tamtéž krom jiných míst může obdržeti více rodin
stálé zaměstnání při dvorech na venkově.

Nález starešitností m Častelevie.
Při dobývání pařesů v blíském lese „Čápích“ nalesli
dělníci několik úplně zachovalých sekyrek, šípů a pod.
s bronzu, jakoš i kusy bronsu dosud nespracovaného.
Stáří věcí těch lme páčiti na 2000—3000 roků. Dou
fáme, že podobných věcí ještě dalším kopáním mnoho
se nalezne.

Kotrmelce Národaích Listů a jejich
předáků jsou pověstné. V neděli dne 16. listopadu
1896 velebil p. dr. Engel v Poděbradech kázeň v cír
kvi a v armádě, jako základ aíly těchto institucí a
prohlásil, še radikální politiku považuje za škodlivou
v narodě a o rok později „N. L.“ vytýkají „Katolic
kým Listům“, še bájí hierarchii a že vytýkají svobo
domyslným pánům, že tito odhlasovali Štvanici proti
kněžstvu s že následkem tohoto usnesení zahájili or
genis. boj „N. L.“ a jejich patroni opět, kteří dříve
proti vyššímu i niššímu duchovenstvu vedli špinavý
boj. vytahujíce na denní světlo kde který skandálek,
jehož se tu neb onde na avětěměl dopustiti katol. kněz.
„N. L.“ pojednou aspoň „toho malého“kněžsta se ují
mají proti — hierarchii a chtějí stísněnému jich hmot
mému postavení pomoci nikoli zlepšením platů —ale
šenitbou. Proč to najednou všecko číní, proč najednou
těm malým kněším chtějí „osladit“ šivot pozemský,
kdyš jinak celému českému národu slepým povolová
ním cukerních, pivních a jiných daní strpčají život?

Inu „N. L“ a Arógrovci činí to právě proto, abyčeský lid neviděl, jak nyní sesilují a hájí císlajtán
ství, jak Badenovi pomábají nadšeně prováděti vyro
vnání s Uhry, a tím sami sasazují českémurolnictvu
a živnostnictvu smrtící ránu. Dnes se v „N.L.“ a
v klabu mladočeském nesmí mlavit o sněmovní reso
luci a o řeči dr. Fořta proti vyrovnání s Uhry, dnes
se lidu nesmí hlásati roudnická slova Grégrova: „Jen
rázně ku předu, jako koule s děla vystřelená!“ Dnes
se nesmí mluviti o Grégry slibovaném státním právu,
dnes se musí zapomenouti na Heroldora slova: „Pos
lanci čeští nemohou nikdy vstoopiti za jinými do vládní
většiny, je povinností národa, aby ve velkém stylu
svého vědomí přivedl na soud dějin českou otásku“.
— Dnes se nesmí mluviti o tom: „vídeňský parlament
učiniti nemožným, aby se nám kus autonomie dostalo,
dmes se musí vídeňský centralistismus sesilovat, dnes
se musí Badenovi se sebezapřením a odříkáním
žadavků českého národa pomáhat, dnes musí „N. L.“,
kterým vynášejí německo-židovské ineeráty ročně přes
70.000 zl. čistého výtěšku, ziskávat nové abonenty.
A poněvadě by to mluvením o kotrmelcích klubovní
politiky nešlo, poněvadě by to netáhlo, musí se štvát
proti Brynychovi, vynikajícímu u, roshodnému
sastanci českého státního práva,nepříteli maďarského
a židovského vykořisťování. Českémulidu a „maléma“
kněžstvu se musí namloovat, že by se ma pomohlo
ženitbou těch malých kněši, jimž poslanci „Nár. Listů“
vymohli: deficientovi 210 sl., kaplanovi až 350 sl.,
faráři 700 z)., katechetovi 600—800 slatých. Kdyby

N. L.“ měly opravdovou lásku a přízeň k tomu ma.
ému kněžstvu, nebyly jej po leta v očích lidu ostou

uzely nebyly by na něj štvaly pokrokáře a mesinárodní
socialisty, nebyly by ubíjely poslanecké kandidatary
těch malých knéží: kaplaoů, venkovských farářů a
katochetů, kteří na sněmu i říšské radě chtěli praco
vati, aby svým spolabratrům aa vinici Páně hmotné
postavení zlepšili, a kteří chtěli pracovati, ve prospěch
těch zabožených rolníků a řemeslníků jistě poctivěji
a nezištněji, než-li ti svobodomyslní doktoři, kteří
sobě sice opatřili tučně placené 10—20ti tisícové si
nekury, kteří českému lidu pomohli pouze zvyšovat
daně — od r. 1891 o celých 160 milionů. lid
nesmí zvědět, še sa výminečného stavu byly „N. L.“
vsorem vládního listů, český lid nesmí zvědět, še
„N. L.“ zastávají dnes dřívější práce „Pražského Den
níka“ a proto se musí odvracet posornosť Jidu a štvát
na kněse. Dnes se musí na pomoc volat jiš i JUDr.
Iška dřívější ultramontán a nyní ženatý starokato
Jlckývikář a německýkazatel v Bernu, s warmsdorf

starokatolickým německýmfarářema „biskapem“

emchcesakládat Seo n „Mérodné církovíý márode, který jsi 20 orgánu mistra

Kdouličky—Grégra ikrátnapálit, věřtomu abrsyuvidíš, ss byl napálen snova



BESÍDKA
Olava Bílé žlory.

V neděli, jak časopisy oznamují, shřomát
dilo se na Bílé hoře velké množství Hdu, který

účastnilse uctění(f)na“ dnepamátnébitvybělohorské. Když se lid do Praby vracel, došlo

fak obyčejně k demonstracím a srážkám 6 policií,lid rozehnala.
Oslavovati dnes »mučeníky= bělohorské, jest

jiš, více než zastaralé, Kdo bojoval na Bílé hofe?
Jest zjištěno, že v řadách českého vojska bojova
lo více cizích najatých žoldáků na stráních bělo
borských než ve vojště císařském, kde se nalézalo
více bojovníku českých než-li ve vojště odbojných
protestantských stavů. Známo též, že vyjímaje Mo
ravany, stavovské vojsko se válečnou slávou ne
pokrylo. Nebožtíkgeneralmajor a poslanec Samec
se svého času vyjádřil shlédnuv bojiště bělohorské,
že postavení čessého vojska na Bílé hoře bylo
výtečné, skoro nedobytné. Proč tedy čeští stavové
podlehli? Protože jejich vojsko komandovali Němci,
že mezi ním řádila zreda a nestatečnosť — a do
dejme: korrupce pánů stavovských direktorů, kteří
z velké části defraudovali peníze, které od lidu
na vojsko vybrali. Soudní akta dokasují nezvratné
vínu jednotlivých defraudantů, kteří pracovali vý
hradně pro své stavovské a osobní zájmy, a kterým
ani oenepadlo v osudném odboji nasaditi za národ
svá hrdla a své statky.

České rolnictvo má již nejmenší příčiny osla
vovatistakovéto mučeníky.«

Jak se vedlo českému rolnictvu před bitvou
bělohorskou? ©Naše veřejnost bývá v této příčině
časopisy i pedovzdělanými řečníky velmi často
uváděná v omyl a myslí si namnože, že český se
dlák před bitvou bělohorskou měl na světě pravé
nebe a že stavové pod obojí anebo protestantstí
byli mu nejupřimnějšími přáteli. Jos. Svátek ve
svém kulturním spisku: ©»Povstání lidu selského
v Čecbách« praví něco docela jiného. Jakožto ná
rod rolnický byl český národ demokratický a se
trval ve všech slovanských mravech a zvyklostech
tak věrně, že i za pozdějšího vzniku středověkých
stuvů šlechtického a městského (v XII. a XIII
století) zachoval původní ssmobytnosť národní tou
měrou, že ve všech dalších dobách až do naší
přítomnosti vychází ze stavu rolnického životní
síla a obnova všem ostatním částem národa. Ale
měkká povaha českého lidu rolnického byla pří
činou toho, že průsěhem středověku, kdy stav
šlechtický a městský dle vzorův cizích tak v Čechách
vždy větší moci nabýval, byl tento důležitý význam
stavu rolnického vždy více utlumován, až lid rol
nický klesl konečné v úplnou porobu. Za Lucem
burkův rostl vliv šlechty v zemi měrou nebýva
lou, a když i Karel IV. udělil šlechté soudní pra
vomoc na statcích jejich, byl tím dán vznik pad
danství a odvislosti lidu rolnického, jak tomu
v Čecbáchnikdy nebývalo, Marné pozdvihoval hlas
proti bezprávnému jednání takovému šlechetný
knězKuneš z Třebovle, generální vikář
arcibiskupství pražského. Husitské války zastavily
sice vzrůstání moci šlechty, sie když byli Husité
v bitvé u Lipan poraženi, obnovily se zase snahy
po ujařmení lidu selského.

Za králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava Ja
gellonce snažila se šlechta snešeními zemskými
stav rolnický úplně si podrobiti a v poddanství
jej uvésti. Jelikož pak se stav měsiský ve věci této
neoinluvitelným spůsobem irpně choval, podařilo
se stavu panskému a rytiřskému, že pověstným
usnesením sněmu zemského ze dne 14. března
1487 bylo poddanství všeho lidu rolnického také
zákonně prohlášeno, jako tomu v západních semích
evropských již po dvě stoleti bylo.

Ve Francii, Německu i v Rakousích byla po.
roba lidu mnohem krutější než-li v Čechách a proto
tam vypukly časté a velmi krvavé bouře selské.
V Čechích v XV. a XVI. století udály se jen je
dnotlivé vzpoury selské a to vždy k ponutnutí a
za příkladem ciziny. Mělť český sedlák i po usne
sení sněmovním r. 1487, které mu právo volného
stěhování odňalo, aspoň ješté právo držeti vlastní
pozemky, měl své soudy szmosprávné, jež něko
likrát do roka zasedaly, aby v občanskkých a tre
stních záležitostech rozhodovaly, muhl spravovati
důchody obecní a částečně i jmění fondů církev.
ních. Teprve od vypuknutí stavovského povstání
začaly opravdové bouře selské Páni začeli nedbati
starých zápisů v urbářích, v michž byly veškeré
povinnosti a dávky poddaných zaznamenány, a
vrchnosti zvýšovaly zcela libovolné robotu a po
platnosť, k selským gruntům se vížící, aniž by se
byl mohl sedlák tomuto vyssávání a vydírání svému
opříti. Selská povstání v letech 1496, 1517, 1524,
1525, 1544 byla krvavě potlačeno,

Všecky tyto částečné bouře selské, které se
během XVI. století ještě na některých jiných pan
stvích v Čechách opětovaly, byly ale jen stínem,
jež truchlé události století následujícího před se
vrhaly,Vzpoura českých stavův nekato.
tolických nevzbudila žádného ohlasu
v lidu selakém, jenž dobře vycítil, ž,
se pánům jen o rozmnožení mocí jejicy
a o rozšíření podaanství jednůs ba v 0%,
kterých krajích vzoouřilí se sedláci proti najatý
žoldnéřům stavovským najmě Mansfeldským, tp
že na Bechyňsku a Tábor ku srotilo se do 4.00%

prapot český (aemeký)
jeko znak osvobození čtvrtého steva v čele řad
svých nesli. Za vůdce zvolili a několik zemanů,
ktefí válkou taktéž o v tmejetek přišli a nyní
k lidu se připojil. Ti ařídili povstalé sedláky po
vojensku s dobyli také čtyf děl, tak že odbojem
tímto věc oekatoličkých stavův ve vlastním táboře

„valné obrožena byla.
Tohoto stavém českým nepříznivého smý

šlení Jidu selského umínil si císař Ferdinand IL.
itmed ve prospěch svůj vykofistiti a vyslal ke
vzbouřeným sedlákům v Táborsku komisaře s vla
stno.učné podepsaným listem svým, v němž jim
sliboval: 1) úplné osvobození od dosavadního pod
danství, 2/ náhradu za utrpené škody darováním
statků na panstvích nekatolickýstavův s 3) ochranu
proti násilnostem žoldnéřův, pakliže se ke strané
císařské připojí. V nebezpečí tomto vyslali též sta
vové jménem svým a jménem vzdorokrále Fri
dricha Falckého komisaře ke zbouřeným sedlákům,
aby je pro sebe získali a povstání konec učinili.
Sedláci ukázali komisařům list císařův a problásili,
že jen tehdáž zbraň odloží, povolísli jim stavové
tytéž tři podmínky, jaké jim císař nabízí. Slavovští
komisaři, dobodnuvše se s vládou v Praze, povo
lili sedlákům druhé dva články, kdežto otázka
poddanství měla až po skončené válce rozřešena
býti. Dobromyslný lid selský uvěřil slibu tomuto
Českých starů a rozešel se, aniž by ovšem byl k
cíli svému dospěl, Chybil ovšem nejvíce na vlastní
škodu. Snad by se tím byl urarovsl Bílé bory,
třicetileté války a všech její hrozných následků.
Český sedlák dsl se však napáliti tehdejší prote
stantskou šlechtou.

Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 30. října 1897. 1 bl.

pšenice sl. 7-95 až 10.0, žito sl. 6.70 aš 7.00, ječmene,
zl. 490 až 6-20. oves sl. 3-80 sž 3.56, proso zi 4.00,
8-10,vikve sl. B-— až 000, brách sl. 7-30 až 10.00
čcčka sl. 14.50 až 16:0, jáhly si. 9.00 aš — 16.50, krep
— aš 23-—, bramborů zl. 1:16 až 1-80.

V Králové Dvoře n. L. dne 30. října 1897
pšenice 0-00 6-00, šito 6-89 6-70, ječmen 000 000
oves 280 3-06, hrách 5.— 9—, čočka —00 ——
vikov 6-70 17-29, jábly 8-—, 16-60 kroopy 8— 12—,
brambory 2-10 3 20, vejce (kopa) 200 2.—, máslo 1001
1.06., tvaroh 14 kr. maso hovězí 64 kr., maso telec
56 hr., maso vepřové 73 kr., tmas3 skopové 60, seno
300 sláma 2. 0- oves 7:70 7*80.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí

ve své vlastní dílně na aměté truhlářské i čalou
nické sbaží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového,a čpového, černého a vyklá

OW pérovky a žíněnky, US
openy a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

frane. způsobu. 161
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Umělecký

zavod
10) | promalbu

na skle

a SELEDA,

Odborsíj závod
pre malbu oken

ehrámovych.
Bedmkrát prvním

cenami vyznam.

Rozpočty,náčríkyatd
Jakaž 1 veškeré rady

obdorné zdarma.

Baia.) m
Od media autorit vřele odporačenéJecké víno

sflsíprvéhořótu Sřavvodhapíoe1102.120„ 80 kr, v demij „ 1:65dodává
K F ETOKE ©Prezů Vodičkovanl. 50.Hané

sklad pro naje nemělTéž drahý druh, méně sladký: Achulevr obe.mastejnéceny.Kdostánítamitůav kární4.
Na S y čemájoea1dir s 8—v VyzRAMmené meda

slnár.“ Ikáralcké výmavě 1896. — Záeriky T
drahou | poštou. (180)

ORG"vlastnívýroby. <
Račlešučiniti jen malouobjednávku na

skoušku/

Vsorkyna požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojn a
velectčným zákazníkům za vzácnou přísekppro
sím, aby mi i déle důvěru svou věnovali a sli

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. (18

InserujteGee
před Vánocemi

= V nejroršiřenějšímtýdenníku naském severovýchodě v „Obnově“, kde do

Ijistý úspěch|
orné mmtetajíea se vkusněa vý

Světoznámé lomnické sucha
cero různých jakostech ra přiměřené

ceny.

3, Jima.
Lomnicenad Popelkou.

"GopRm907A"Jy91Jopjsernojd

DYNIPUJSPAopoÁaloza*WunpeJnuju

vépečivo,dortyapodobné,

Pravýmedovýpumprnyklarůzníčajo -28)U20I80J1|9ANOAP94oji80UJUja300

Mandicvé preciíky, Karlov. oplatky,
zákusky, trubičky oplatkové, čokolá

dové,máslové,pišingry,atd. Ůhh 36000066,
Do Hradce Králová a okolí!

Dovoluji si ct. P. T. obecenstvo upozor

levněji a sice:
párky a v kus — — 44k

Zěpakvaši“ko — — ©,» = — 70 »
šunky " — — ©,DálehovězímasoI jakostikilo60kr.

vepřové » 68
teleci „- ©,
Ct. přízni P. T. obecenstvase poroučí a

o bojnou návtěva prosíFr. Benoni
řezník a uzenář

na Svatojanském náměstí v Hradci Kr.

PROM

Šicí stroje
Přes 13 milionů

vyrobeno a vyprodáno,

Oo. ako. spol.'Strálové, Jiřkova třídaS70,
Dřívělšírma G. Netdiinger 



ráj k ovéma!

Vysmamrnán ne výstevé ad Krdi. v. 1896

p)VMĚLÉzen ey
ZUBY. Z TuoT subpřesně ssolidně ne základědlou

boletých skudeností, ra
če s+ nejlepší obsleba a
nidjí osny neš všude

Jinde.

Cténé přísni obecenstva (00914JEPIRTOS

povoulíce v úd De6
Jaesf Čáslavský, 4

-| sabní teobnik 8
Praždké ul č 77. v Hiragcl:Krá.

Svůjk svémul
-<

nejnovější soustavy, práce solidní,
cevy levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

w Hradci Králevé.
v „v :

| a výstavách „ Špromě-s

| broazovounedal, vdirodal Králové nejvyššíKL áno"kat| |korunou.

Čx

Pravý nezkažený=-Šelí roed
čistí krov maši, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zv se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka
a sotavujícím 6e. Zevrubné poučení přidáno
(174) je ku kašdé láhvi medu.

Zaručeně čistý mod Ize koupili
u Antonina Sejnohy,
eukráře na velké podsíni v Mradel Král.

OOOOO000
MOOOOOOGOOOCDMhd

M hd

m L ( ' a , M8 Ludvik Nejedlý
Kdekorační malíř x
2 v Novém Bydžově č
i -| dřiře v Hradci Králové M

i odporačnje svůj atelier k provedení všech de- u
, o 4

S male Kostelů ©
. při trvanlivé malířskétechnice. jí

Provádím malby od jednoduchého aš do Šd
p uměleckého Í,restauruji staré maby 62

(GAnástěnné,jakož i olejomalbyna plátněa ma- PŘ
luji obrasy nové. (2) »

T va alohu stavby kostela se nap požádáníochotněvypracujíarozpočtypředloží.£3
+ CO OOOOCICI03C:

Oltáře, sochy, obrazy
a veškerýkostelní nábytekv každém slohu

správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářskýa sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
mWyohrově

=== (Založeno1958.)
Prorodeno přes 200 oltářů. Nejiopdí odporučnsí

Tovární sklad obuvi
rmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáchnacházíse

uHraddlKrálové
u pana A. Dvořáka |

vdoměč. 164na náměstí, vedlec. k. soudu|
kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou jk
obuv z nejlepšího materialu, od nejjednoduj

šíhe aš do nejjeznějšího a elegantního
provedení.

Wýhodná koupě..
Veškerá obuy zhotovena jest s kůše vy- SE

robené ve vlastní parostrojní koželužně a Mmůžeme tedy za solidní material ročiti. 129

V. VACEK,
ZÁVOdŠkolkářsk ý mmm
me vyFomětníkuuChlumcen.C.

nabízí

prosimní a jarní vysasování stromy0
vocné vysoké i kraky, sasenice pro šivé
ploty, křovinyozdobné,konifery,divokéstro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce

h 4

$ i

jbVelecténému P. T. obecenstvu města a okolí

n odporačují svůj valně zásobený sklad

PG v největším výběra: Žakoty od 4 zl. výše, až X6
do nejjemnějšího a nejelegantnějšího provedení. +
Pláštěnky látkové, plyšovéa kožešinové. PPlá=
Ště kolové, vatované, a s kožešinou. Dětské

p'áštíky různých stříhů ve všech velikostech.
7 Rovněž odporučují překvapujícímvýběrem
B) opatřený sklad dětských šátečků, barchentovýchfl

8) blus, černých a barevných sukní a zástěrek, 4

V- šněrovaček, vlněných a plyšových shavlu a ve- M| škerých druhů damského m o sboží za cenu +
» nejlevnějších. My

V úcté dokonalé 7

A. F. Hora,
první konfeční modní zárod v Hradci DS

Králové, Klicperova ul.

M +N

HNECU Ž
L ročník vyšel v 35-000 výtiscích,

„ČasovýchÚrah“ ročník I. přináší
v prvém svém čísle výbornou řeč

„O školské otázce“
kterou promlavil J. M. vdp. biskup

Edvard Brynych
o katolickém ajezdu v Hradci Králové.

Čena 4kr, PřivětšíchobjednávkáchÓ) proc.sler.

KKK KAON
Kupujte od svých, podporujte sami sebe!

Pravé přírodní
p“ WINO "UH

MY-trza28,30,40,50,60a 80ke Ig
doporučuje 186obchod vínem firmy:

Alois Sláma
| v Praze,

Kr. Vinohrady, nároší Palackého tř. a Skvétovyul.
V sudech levněji! Conniky zdarma.

„pRB* Vinný ocet r litr 16 kr. “jjilj

pezesýlá na objednávku ve vazbě poloplátěné 1 vý
timkza 30 kr., 100 kusů29 zl. vmístě (cena
krámská 32. kr.) ve vazbě pláténé 1 výtisk 55 kr.
100 za 34 zl. v místě (cena krámská 37 kr. Ve
vasbě plátěné se zlaceným křížkem a plátěnou
předsádkou v deskách o 4 kr. dráže. Vázané vý
tiay v chagraina se zlacenou ořískou, slac. kříž
kem 1 pouzdře po 1 zl.

. Též německý“ „Altar“ v podobnýchvas
Jé ha skladě.Cenyo 3kr. 1 '

97 Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku —

K-T, SKURERSKÝ,w Hradol Králové
Svatojánské náměstí čislo 37.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

Čenníky a nákresy na požádání frko.

2% ,
-2 ©a

-Novimka-na mevčikovy .=
v moderní barvě dra- a

pové. >
Metrzi. 3.46.

Na mevčikovneb oblek
stačí $ metry.

Vsorek této látky, ja
kož i bohatý výběr mo
derních druhů na obleky,
svrchníky, zimníky a
menčikovy jen saru
čené jakosti a v mír
ných cenách se na po

žádání k nablédnatí

ráxítamtéž,obouzemek.jazyk

hledámísto.

Nabídkypodzn.„Komptoirista168“doadm.t.I

cen,skrásnýmrakopisem

Komptoirista
mladší,absolventobchodníškoly

franko zašlou.

První český ©
4 závodznoýl =

ED. DOSKOČILÁ, Ěv Chocni. tbtkh
Tržnice nábytku

společenstva. truhlářů v Praze
doporučaje ct. P. T. obecenstvu, vid. duchovenstvu

své hojně zásobené závody
všeho druhu

WFmoderního nábytku A
při nejlepším a levném posloužení.

Cenniky franko a zdarma.
Úploévýbavy pro nevěsty vždyvhojnémvýběru

Sklady:Eraha, Praha,
Příkopy „Nový Basar“ Ferdinandova třída
a Ovocný trh 967-II. č. 25 nové.

Nejvyšší čestnou cenou stříbrnou medailií c. k. mini
sterstva obchodu poctěna. 14

Velectěnému obecenstvu !

Přesvědčte se, že množno výhodněi
u našinců svou potřebu podzimní, jak
v trikovém tak iv bílém prádle pro pány
i dámy puučoch, ponožek, rukavic, man
žet, límců a nákrčníků, jakoži v Iněném
a bavlněném zboží se zaopatřiti.

Veledůstojné duchovenstvo uposzorňaji
na stálý hojnýskladms-kolárků "U

ve všech číslech.

Podporujte svou častou návštěvou zase
jeden solidní, český, křesťanský závod!

Prosí o vzácnou přízeň oddaný

Stanislav Jirásek,
apooielní obchod klatorským prádlem

v domě p. Hutly na Vel. náměstí. J
žŽeODoOoooooHoOoOoOoOoOoOGO.Jé

LINLMENT. CAPSIEI COMP|
s Riohtrovy lekárny v Praze Í

uznává se za vyborně, bolesti utišující natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 al.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v půvedních láhvich s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Rich'rovy lékárny.
Buď opatrný a příjmi j-n láhve 8 touto b U
ochrannou známkou za původní přípravku. |

dRichtnáralékárna„U zlatéhoIva"v Praze. A



: | „V— demě“. K HERINK68 oz80sS S f - | vPrase,
Malá Karlova ulice

Úředně povolený - číslo147-1,

= rtovární:xvyprodej.» ar
Za příčinounemedálépřvslevdyvyprodám Pk

větší mnolaíví s olašného aLeru.

zbožísoukeného „kEna“ deky
Íprodámy. 7 Po B m favo peěepolnk

vše pod cenou kupní. a
J, Y. Špalek dříteJ. F. Krušvic, (Zaslánoeáhánáce Výborováschůze

SEEEEBEEEEHE| NN ano
= . E | peloken m7 n Me" redelKrálové

SED“dne 17. t. m. vo 2 hodiny odpol "UNHomoůní (n enPhnme
c. přijme nod na fiře vv Olešniciu Nového Městanad V HradsiKrálové, dme 11. lietopeda 1897.
Pokěslaná,bomJavykůrom o o Avo| Dr.Alels Frýdek, Dr.Er. Šale,
vedení takové domácnosti obeznslá. Dálší dohodnatí ústně. předseda. jednate).

O00000000000000000O00000000000000000000© +000o000

Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.

dvporučuje

záclony krajkové bílé; zácleny krajkové creme, záclony krajkové barevné,
záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záolony lát
kové, záclony marokánské, záolony žinilkové atd: v nejbohatším výběru

v továrních cenách.

Wu“ Mlustr oenníky zdarma a franko. “jilj000000000000000000000009000000OG00H00O00000000CMUMUJ
ppořttelna kralohradovká

usnesla se na tom, že převezme za vkladatele

ku placení |

Lapůl proc. důchodkovou(renfovou)(a
která počínajícrokem 1898připadá z úroků vkladů
spořitelních a že daň tuto ze svého zapravo

„vati bude.

90000000000000000 O0000000000000000

Řiditelství spořitelnyv HradciKrál,
dne 8. listopadu 1897.

JUDr. Frant, Ulrich, JUDY,Václav Válek,
řiditel kanceláře. předseda řiditeletva.

„ Mihai
jitel a vydavatel Politické druk jEetiskovév rade vé.—Zodz

(Zaaláno.)

Pan Josef Krejčík, *
umělecký závod sochařský a řesbářský

v Eraze.
Dílny: Bubna612. —Skled Klidšino č A.
Zasílám Vámfotografii nového Vámi zhatoveného

oltáře, kterýce každémuLíbí. Vášvýkresdarovaljsem
etrkovnímu museu v Budějovicích. Vám adraví a národu

ploje Vémoddaný m- a
JonatNejha,

DRAHOV,3. února1095. sy

:

(

Vyhláška.
Předsednictvočtvrtéhospolečenstvaozna

muje tímto zadání

dvou spolkových nadací po 10 dů;
Právo na tyto nadace mají starší m'atři

kteří jsou členy čtvrtého společenstva. :

Žádosti přijímá starosta “p. Jos.Mašík,
do 1. prosince 1897.

Z výboru čtvrtéhospolečenstvaw Hradei Králové.

Zelezné
mříže, okna, okenice, dvéře, vrata, platy A

Oaí dní Minibatbuíbdí Mýmud)

p- Novinka | -m
Praktické

| rychlopracístroj
se ždímadliem

„ega výhodnévzhledemk epořé česa, mý
kýdla a k docílení čistého prádle, aniž by tie prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
) kde možno též veškeré hospodářské astruje nej- P
Anovější somstavy důkladně zhotovené za ceny Ř
M levné obdrželi. * „
a Uposorňují na sdokonalené řezací £
3 stroje exoentrické © mláticí stroje s kuličkovými [č
< ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Kirel M
3 Dudek, ne 04. Janském nám. v Fradci Kralové ji

je P Kolát, botelier v Bělohradě. :

MSEMAM

ni

a

hd

J. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova úlice č. 197.

doporačujese P-T. kačiatva apatro“

ku pozlacování oltářů, náhrobků
aveškerýchpotřebkostelních.

Mimoto přijímáavkasěprovede

malby ohrámů.
Wzorkypšedložísenapožádání.
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III. Ročník.

Dovolujeme 13 pp. odběratele sváli k obnovení
Předplatního a prosíme zároveň, aby každý v kru
ku sobě blízkém sasasoval se o vozšířování listu
našeho.

Kdo udw předplatné dosud dlukuje, mecht
jiš pamatuje na brské vyrovnání nedoplatku.

„Obnova“
vychásí kašdý pátek dopoledne 0 11. hod. — Vy
davatelstvo: Politieké družstvo tiskové v Hradci
Kválové.

Předplatné: Na celý rok 4 sl, na půl roku
2 sl., na čtvrt voku 1 sl. Jednotlšvé číslo v místě
7 br., poštou 8 kr.

Místnostredakce: V Hradci Králové »Adal
Ďertinumc.

Lhářiodpočátku.
„Znal jsem jednoho světského profesora střed

ních škol, který si na svá stará leta opatřil ka
techismus, s něhož se dětem náboženské pravdy
vykládají, a pilně v něm četli i o naukách jeho
uvačoval a nemohl jinak, než že se důslednosti
nauk v něm obsažených divil a této „katolické
lidové filosofii všecku chválu vzdal.

Jiš v minulém čísle „Obnovy“ zmínili jsme
se o té podivuhodné knížce, která sama jediná by
byla s to uspořádati poměry v rozbáraném nyní
Rakousku. Dnes pravíme více. Knížka ta byla by
s to, kdyby základemvyučování« zákonůse stala,
směniti tvářnost Evropy. A proč? Protože blásá

ravda. A pravda musí všdycky prospívati, kdež
lež a blud masí způsobiti spoustu, kamkoli

vnikne. Knížka ta jest pak nad to stkvělou obra
nou církve proti pomluvačům, kteří křičí, že za
temňuje a osvětě překáží. Kdyby dnes z hrobu
vstal některý šlechetnější mudre — filosof —
pohanský: k. p. Seneka, Cicero, Sokrates a vatou
pil do školy naší, kterak by se podivill Viděl by
maličké děti, které jsou v pravém smyslu slova
toho filosofy. O čem s velikou pílí a učeností, ale
i nejistotou psali a mluvíli velicí tito učenci k
p. Jak povstal tento svět, co jest Bůh, co jest lid
ská duše, sdaž je nesmrtelná, a pak — jak máme
žiti, jak vznešené jsou ctností, — o tom filoso
fují naši školáčkové. Katechismus nadělal z nich
Ciceronů, Aristotelů, Sokratů. Pravím, že by filo
sofové tito opravdu ztrnuli nad pokrokem lidstva
ve vědě nejvyšší, ve filosofii, která se pěstuje

FEULILETON.
Pooviíconské dozvuky.

Sv. Martin nepřijel sice letos na bílém koni,
ale přinesl nám do Čech důkladný mráz. Sv. Martin,
zbožný a dobročinný mnich a bývalý statečný vojín,
jejš pro tyto vynikající vlastnosti obyvatelé tourští
zvolili sobě ra biskupa, má nepřímo veliké zá
slaby o posvícenské dozvuky. Tento náš krajan
z pozdější velkomoravské Pannonie ve své skro
mnosti myslil, že není hoden tak vysoké hodnosti
a proto aby ušel dle svého mínění nezas'ouže
nému vyznamenání, ukryl se dle staré pověsti
v husím chlívku. Štebetání husí ho však lidu pro
zradilo. Od té doby jest den 11. listopadu zasvě
cen sv. Martinu a miliony husí musí na svátek
sv. Martina — nebo aspoň na sv. Martinském
posvícení — obětovati mladý život svůj.

Protože okolo 11. listopadu vykvasilo se již
ve Fraacii také mladé víno, tedy o sv. Martin
ském posvíceník tučné husí pečenizapije se prvá
sklenka dobrého nového vína a aby byl k němu
také nějaký zákusek, pečou se též svatomartinské
rohlíky a housky. Toť se rozumí, že žíznivým
jedna sklenka nestačí, a poněvadž zvláště při po
sledním posvícení jde to často z Vysoka, zname
ná ve Francii, »martine(r)« teké kvasiti, čili
bodovati. Požívaví pozemčané se rádi na svaté
vymlouvají. O sv. Martině prý jest do zlatobněda
vypečená husička, plavoucí ve vlastním sádle, nej

vkaždičkévesnici naší aučí se jístejnědítě
védenníkovo, jako knížecí.

A,to jmenují Bašesvětlazatemňovánímlída|
Co zbývá nám než svolání: O vy lhářil

A právě v tyto dny slaví ne ve Vídni jubi
lejní slavnost muže, který nás všech starších uči
telem filosofie křesťanské byl. Jest to blahoslavený
Petr Canisius, spisovatel katechismu, z něhož jsme
se všickni učili. Byl to muž, jehož atkvělým pů
sobením ve Vídni, v Praze a jinde postavena hrás
přívalu lotheranismu a kalvinismu. Byl to muž
stkvělých ctností, neporašeného života.

Ale 8 pány pastory a vůbec 8 horliteli o
nové evanjelinm přišel do sporo. Vytáhliť páni
všecka stavidla a chrlili na něj špínu svých dá
belských pominv. Běda totiž od počátku tomu, kdo
namočí péro proti fanatickým pastorům. Ti na něm
kousek cti nenechají. Máme toho příklad na ob
bajci katolicismu proti helvetiemu a liberalismu,
jenž nyní vede vládu dnchovní v Hradecku. Tak
to činili otcové jejich od počátku. Tak to zakusil
náš blahoslavenec. Že měl přijmění Canisius, na
zvali ho vzteklým psem. Vymyslili ďábelskou po
mluvu o „psí svatbě“, kterou prý 8 jistou abatyší
slavil. Ještě roku 1600 nestyděl se to napsati lu
therán — jurista — Wolf a dvanácte let na to
kazatel v Dortmundu Empsychowius. Vyvrácení
této pomluvy podal Raderus. (Vi ta Canisii 69—
61), ale kde pak na protestantské pány s vyvrá
cením! Lbáři od počátku lbali dále.

Nechceme a nebudeme nikdy zamičovati chybu
jednotlivých osob katolických, a tudíž ani ne jed
notlivých jesuitů, ale nikdo na nás nežádej, aby

chom slepě věřili fanatickým pastorům. Jesuité ponejvětší i zastavili v třetině Německa a v Ra
kousku postap protestanství. Odtud ten vztek proti
nim. Pánihlasatelé čistého evanjelia následujíce
Luthera bojovali proti nim dábelskou zbraní lháře
od počátku.

Dámedějepisné doklady.
Roku 1604 blásal v Augspurku pastor Rů

lich v „Jesuiteriache newre Zeitung“, že v Mni
chově jesuité zabili ve svém kostele několik pa
pen a že za to z rozkazu městské rady tamnější
pět kněží jesnitských bylo ohnivými kleštěmi ští
páno a řemeny z jejích kůže řezány.

Na to vydala městská rada mnichovská tiště
pou veřejnou vyhlášku, že to vše jest vědomá lež,
a pravila: „Naopak ješt nám a všem našeho mě
sta občanům, jakož i tém, kteří se « jakékoliv
národa a neb náboženství nějaký čas zde
zdržovali, známo a vědomo, jakou měrou ctihodní
otcové chvalného tovaryšstva Ježíšova nyní již po
mnobo let sde počestný, nábožný, spravedlivý, cud

chutnější a nejzralejší, a proto má též v Čechách
tolik ctitelů. K svatomartinské house musí býti
také zvláštní dobré plotištské zelí, které prý léčí
žloutenku a vodnatelnost a vdavků chtivým vdo
vám, pak-li se ho s chutí hodně najedí, do roka
a do dne opatří ženicha.

Husa pry má na ženění a manželství nepo
píratelný vliv. Jako se ryba chytá na dobré vna
didlo, tak se již moohý muž chytil na dobře vy
pečenou busí pečení vlastnoručně od roztomilé a
štěbetavé husičky upečené. V maohých krajinách
sejdou se vdavek chtivá vesnická děvčata v den sv.
Ondřeje (30. listopadu) večer, utvoří kruh, do je
bož středu postaví housera se závazanýma očima.
Na kterou houser zamíří, ta se v příštím roce
vdá.

Česká děvčata mobla by to tedy s tím hou
serem, který se v Číně pokládá za symbol man
želské věrnosti, také zkusit. —

Pro staré mládence nemáme zatím podobné
rady, neboť na ženění jest pro né letos již pozdě,
»Na sv. Kateřinu, scbovejme se pod peřinu l« —
fkávali naši předkové. Chtěli tím patrně naznačit,
že po sv. Kateřině jest konec všem posvícenským
a tanečním rádovánkám, že na sv. Kateřinu mají
srdce mládenců a panen zamrznout, protože na
sv. Kateřinu promrzne rok co rok veškerá myrta
a rozmarina, tak že pak se nemohou pořádat už
ani jedny oddavky, ani jedna svatba.

Sv. Kařeřina smeká všem pánům (farářům
z ramen štolu, tu zlatem vyšívanou stolu, která
při oddavkách otáčí ruce snoubencům, tvoří z nich
novomaenžely. Praktický ale drsný Rus praví: »Bez

daý, bestrestný život vedli — kterak pilným ko
náním bohoslužby, kázáním, zpovídáním, katechi
sováním, cvičením a vyučováním mládeže mnoho
dobrého prokázali a prokazují; a jak nemocným
a v smrtelných úzkostech ležícím osobám za dne
1 noci věrně a otcovsky pomabají“.

Podobnou vyblášku vydala městská rada v
Štyrském Hradci oproti roku 1802 v Drážďanech
vyšlé „nepravdivé a hanlivé knížce“, v které se
čtlo, že jesuitští páteři služby katanů konali a že
jednoho pastora v žaláři mučidlem trápiti ehtěji“
Též prý se musel P. Scherer pro nějaký zločin
po celý den a celou noc ve vězení „potiti“. Měst
ská rada nazývátato udáví hrubými a zjev
nými mezi lid roztrušovanýmilžemi.

Podobně ve Freiburku odmítli 18. srpna 1616
ATadovéa měšťané“ pomlavu proti jesuitům tam
rozšiřovanou, „že jesnité zprznili a zabili papDY
a za to z města vyhnáni byli. Radové a měšťané
pravili: Ctihodní otcové vedou učením i příkla
dem lid věrně, a jsou proto velice milí a drazí“.

Takto učinili „hejtmap, purkmistr i rada“
dvě léta před tím v Konstanci oproti pomlouva
čům, řkouce: „My máme, můžeme a musíme tu
chvála vzdátí, že se u otců — jesuitů — mo ji
ného neshledává, než příkladný, neúhonný, kněž
ský život“ ... . „še oproti vrchnosti úctou a k
spolubližním dobrými skutky ochotni jsou .. . I
8 pilnou bohoslužbou, kázaním, návštěvou neinoc
ných a chudých chvalně prospěch a užitek přiná“
šejí“. Tolik pro dnes z dějin.

Věra, tyto příkladypostačí, aby se člověkchytil
zrovna za hlavu, když vzpomene na svá študent
ská léta, za kterých ani dobře katolicky vychovaný
štadent těm tak hříšně rozšířeným Jžem srdce
svého dokonale neubránil. Bohu díky! Již svitá!
Katolíci se vydali na cestu do archivů (skladišť
starých listin); a hle činí znamenité nálezy. Čím
dále tím více stává se pak katolicismus soudnému
člověku milým, neboť vidí, že proti němu bojoval
a bojuje „lhář od počátku“.

Za dnů našich zdá 8e, že se znova otvírá
peklo lidských vášní; fanatismus pastorů nese
ovoce. Co kde jen utrhačného lze sebrati, to se
hromadí v jejich a neb jim sloužících listech.
Orgán německé protestantky, vdovy po Grégrovi,
obnovuje svůj nečistý, helvetský boj broti církvi
katolické.

A kdyby tisíc oprav se zaslalo, kdyby po
vstaly zase městské rady a nejšlechetnější mužové
naší a dali na veřejnost, že to neb ono je lež,
co se ve smyslu lbáře od počátku píše, marná
všecka práce. Tak to bylo v šestnáctém století
při vzniku německých a švýcarských věr, tak je

ženy dům, jako bez kočky« ; zdvořilejší Srb si myslí:
eNestojí dům na zemi, ale na ženě. m

Mládencům, kteří se letos se ženěním opozdili
připomínáme výrok rumunské královny Carmen
Sylvy: „Manželství je uměním, a mnozí se mu
nenaučí nikdy“. Kdo se mu však chce naučit,
tomu připomínáme přísloví pořádných Lužíčanů:
Jako slunce okrasluje nebe, tak i dům žena po
božná“. Praktický slovácký drotar za to říká:
»Bars je brbata, len keď bohatá.« Chudák Slovák
ani s brhstou toho moc nedostane, a proto vé
skutečnosti si béře přece raději švarnou, chudou
děvušku, je-li jen hodna a umí-li pracovat. Tak
mládenci, teď volte, a chcete-li si to na příští rok
rozmyslit, tak uvádíme ještě zkušenosti Němce
Webra. Napsal: »Kdo nepodlezl jha manželství, zná
jenom polovičatě trpělivost, které ženy lépe učí,
než-li samy se jí naučí.« A učený Vlach, Jan Bona
v učeném traktáte středověkém pravil: »Zena jest
hadem, který pořád podržuje svou podobua vy
hání člověka pořád z ráje.« Snad proto radil sta
rořecký filosof Theophrast: »a proto žádný mud.
řec ženu pojati nemá“. Čech zvyklý na placení
daně a pantofel, říkává o proti tomu: „Smrt a
žena jest od Boha souzens.« Považuje tedy ženění
za trochu chouloustivou věc, zato ženitby chtivý
vousatý kněz z redakce z „Národních Listů“ soudí
optimisticky, Inu: „Ženich jest člověk, který má
plné nebe housliček«. Zda-li pak s tím souhlasí
také mnohozkoušený pan redaktor »N. Listů a
Šípů«, který pro ženění kněží tolik borujeť
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ma sklonků doratebáctéhoúělelÍ zase. rád Majíheslo: Nie ueodvolat! ,

Že věst dábejšíkáheat úmuštěou
působí zpouely O0ůha bílé ÚMi. Mánsečolé zástapy pělováhas dh slepýc „duchovně „otílánu
němec jesto otročicléj čtenářů. A což
teprv ubohý ovaňjetíčký lid, je ktmí
jež čilá v domněle ných svýchi

Brědomitému člověkunapáší Páni,
jak Sódpovíte jedeniráté toto ové lkrát 

. Dějepis bude ©vás psáti, jeko o otších va
šldh so století čostudetéhoA sodaihástáko, hahaabí
vás jedenkráte, a zaamení Ihářďvtiskne a čelo
vaše.

Národní Listy, kteréž chudých ©
kněží se ujímají!!!

Již dávno nečinily na vás „N.L.“ tak od
porný, přímo bnusvý dojem, jako kdyš jsme vjejich
polemica proti „Katol. Listům“ četli jejich tvrzení,
že „K. L.“ vrhají se na „N. Listy“ proto, poné
vadš „N. L.“ prý se chudých kměší ujímají, a
opovažují se ozývati proti bohům vlympským, „nad
ně daleko porzneseným, biskupům a hierarchii —
proti vimž prý si „K.L.“ netroufají.“ Tato náhlá
a nenadálá láska „N. L.“ k „msšším“ kněším —
církev tohoto rozdílu nezná, ale „N. L.“ tak ráčí

titulovati dpp. faráře, koplany a katechety — abyje mohly poštvati proti jejich VrchnímPastýřům —
a pak tímpohodlněji pozříti ty vyšší 6 nišší — ve
lice nám připomíná lišku, která se nabízela za
přítele, rádce a ochránce ptákům, a vlka, který
chtěl pásti beránky, aby prý byli jisti před dravci.

N. L.“ jako ježek usilují se dostati eo přítel
do venkovských chudých k.plánek a far, aby pak
nynější jejich obyvatele tím jistěji z nich vypuditi
mohly. Tedy až z příliš průzračné taktiky činí
zásadní rozdíl mezi těmi „vyššími a nižšími“. Ne
místné jsou výtky, které činí „N. L.“ prý odvis
lým „K. Listům.“ Snad vědí, že J. Grégr propustil
redaktory, kteří mu nebyli po chuti a neřídili se
jeho pokyny a rozkasy. Nechceme tuto posuzovati,
pokud přeukrutně „radikální“redaktoři „N. Listů“
se odvašují jednati proti vůli majitelkyně jejich
orgánu, němkynspaní RůšenéGrégrové; ale s úsmě
vem četli jsme další slova „N. Listů“ proti biskupům
a hierarchii, aby na ně dpp. faráře, katechety a
kaplavy poštvaly:

„Proti přebmstům těchto nepřínesly „Kat. LS ani
slůvka; ne nářky věik nižšího klora odpověděljylslívým
pošklebkem: „že prý se nejde mesi koěžstvem mnohý
neepokojenec, jehož netrápí bíde a nouze, nýbrá osjen
těla“| Blyšte to, vy chudí kaplani, katecbeti i faráři,
elyšte to svláště vy pensisti a choraví deficienti s krá
lovskýrmap'atem 3260 s!. ročně, kteří natíkáte na nouzi a
bídu, vám není tak zle, vás prý pokouší jen bujnost těla
— bezpochyby po bohatých a hojných hodech Jukulových,
jaké sa šebrácké peníze si strojíte. To opováší s6 vám
psáti doočí „kněžský“prý list achce, abystehosa to
podporovali! Však tě pánům „na hoře“, kteří mají sta
tísíce a deset tisíce příjmů, nevyčítají „Kat. Listy“ aní
bujné hody, ani „osten tála“| jako by oni byli všeho p+
kušení prostí! Inu, víme perč| Majít „Kat. Listy“ soby
á ruce svázány podporami od šlechty s kněžskýchboháčů; “
proti tém nemají kůraže, jenom proti utlačovaným kně
žím! „Kat. Uisty“, které existují teprv od Nového roku
bojují prý oš po čtvrt století! siol o slepčenípoměrů
nížšího kněžstva; my toho boje sa nižší klerus sa těch
jedenáct měsíců, co „Kat. L.“ existají, taze málo poznalé.
„Kat. Listy“ chtějí nespokojené kněžstvo sehnati opět do
jednono stádečkoa © hierarchií, a vyhrožují nějakou „novou
francouzskou rovojací, kdež kněžstva se zle povedel“
Nechť jen „Kat. L.“ starají se samy o sebe a své pa
trooy, pény biskupy a kněss boháče| Nižší chudé kněš
stvo nemá čeho stratiti, n=boť Mikulášové biskupové nic
mu nenadělili, nemusí se tedy báti ani čerta revolecs| —
Foren, před nímž se hmotné poměryduchovemstvaupra
tají, není ovšem redakce polittebého lista; avšak kdyš
bychom měli čekati, než páni biskupové budou svym vli
vem na „forum“ působiti, aby kněčstvo bylo lépe placeno,
to bychom potřebovali léta Mothosajemova. Našim pánům
hierarchům jest dobře, oni mají všebo dost| 6 pročby «

staral 0006 hadí deduchovensivo, když tak dloubo v bídě0, ještě; pámiproláši jejich bolestí mecitě!
— Ale jaký to činí dom na Eněce"člověka s akade
míckým vzděláním, vidí Ji na př., že nyní u státních úřadů
dosthují i lidé úplně nestudovaní, vysloužilipoddůstojaíci,
míst sž se 1300 sl, kdešto kaplan masí se spokojití s0
100 aš 300 ul., a musí to býti zvláštěpěkné místo avý
nosné, má-li více; tof ovšem i veliká vzácnost; avšak
páni biskupové v olympekém klidu vodí a © slepšení po

pov oo Sac raeteapranics nestarají;2 ozve-li
je mmjňezije ího »polos maně ové slaby,aby

Co je v těchto slovech „N.Listů“ farisejství
aperfidiel Tricoche a Caoolette,prototyp nj ro
hnanějších velkoměstských darebáků a taškářů, a
Molierův Tartaffe jest tímto výkonem „Nár. Listů“

pokonán. Známýamerickýbumorista, Marc Twaine,rý nedávoo studoval také výkonycialajtanských
ců, stěžoval si před lety, žeumění lhaní

ost v úpadku. Slov těchto byl by jistě nenaps3by Dylpoznal koay „Nár. “

v o oboru. grandiosní výkosy „Nárochopujeme, še mnohým se zdá těžko
s prolhanými „Nár. Listy“ lemisovatí. epatříme

k lidem tobo druhu. po PeFrotože není naším zvykem, cíždí napřed pře
kvoušiti a pak proti sfalšované věci další Faleiné
vývody vyvosovati, citajeme sobotní zprávu odpo
Jedních „N. L.“ doslovně. Jame zvykli jen pocit
tému, mušnému a přímému boji, a nikoli křová

+.
+ +

chsémů © němědi Mbují lupidddlsl 6tiDle „Ň.L"poBTlettupíaběddbí
atoliské kněžstvo — biskuby | něse — e

Aákodou38 let jsétů sovychádejí. Bmía můžetedy
"es některý katolickýIm toní za hávu

Jý, se domnívsti $6 „N. £.“ se skutečné oba
ýchkočží ujímaji? Nikolil „W. L“ směniy teď

Ev svoutaktiku,abyučínily. lo; žskýchtímjlatěji. 1
„Do posledáichMěskýchvělbáci, kdy1 dkudí

čeltí kaplasi, katesheti a fšřáří © hasazesím dvé
opůlerity, sdraví a peněžníšh — přes
louboleté banebnosti a ústřky „N. Listů“, pomá

bali jejich kandidátům k vítězství nad jejich soci
alisticko-pokrokářskými odpůrci, není tak lehce
mošoo viniti katolické duchovenstvo z nevlaste
nectví. Aby se mu všakpřece uškodilo, aby jeho

rosnepřáteliti kněžstvo s jeho biskupy a s před
Bími praeláty, Tyto poslednější viní s přepychu a
z nedbalostí a metečnosti k zájmům „nižšího“
kněžetva. Toto „nižší“ kněšstoo jest sice jen vy
nálezem „N. Listů“, ale ony si myslí, že na tento
špek chytí mnohého neprozíravého člověka. Dokud
majitelka „N. Listá“, která každému z tuctu Gré
grových dětí může dáti z ročního výnosu „N. L.*

palácovité vily u Rostok a obrovské tiskárny a do
mu v Marianské ulíci v Praze, nerozdá chudým

pemají tito příčiny věřiti v lásku a podpora „N.

katolických kněží ještě nikdy nezastaly.
„Nár. Listy“ nejen je s6m slepšení

Imotného duchovenstva neujaly, aě pro
zlepšení postavení dělníků, slahů a jiných spole
čenských stavů měly na úrodpích místech i v drob
ných zprávách vždycky místa dost, a každému
alibovaly kuře v brnečku — nýbrž se příme
vztekle vrhly na níšší kněze,když vsou
hlasu se svými biskupy poprves hre

madnou žádostí zaslepě svéhopostavemí vystoupili a ušilítéž svéhoprávapetičního
jako státní občané.

V petice duchovenstva ma říšskou radu 20
tehdy pravilo:

„Slavná sněmovno! Stopadesát kačží, zástupci
to skoro všech diécesí jak tímsko-katolického, tak
řecko-katolického obřadu s království a zemí v říš
ské radě zastoupených sešli se 26. listopadu 1896
ve Vídni, radili a usnesli se v čelo potice na

mává děčně, jdůstej„U me v ce me
nější episkopát dovud v příčiné upra
vení k učinil — a máme jistou

snahy naše všesm spůsoby nejmilostivěji podporo
vafi. Stojíce na stanovisko kanonické poslušnosti
vůči svým Vrchním Pastýřům, dovolujeme si úšíli
téš svéhopráva jaho svobodnéstátní občanéa pří
vésti svoje přámí a naděje na vědomí sákonodár

" Rakouští biskupové výevili tehdy úplný
souhlas s šádosií „mišších“duchovních apodporo.
vals m vlády v celém rossahu jejich peticí.

V petici žádal se pro kočse se samostatnou
pravomocí základní plat 1000 zl. a 6 po sobě
jdoucích 100 zlatových kvinkvenálek. V městech
měli dostat samostatní kněží o 200 žl. vícea sice
na byt: Chudí faráři dáležádali, aby na vydršo
vání nutných výpomocných kněží platil jim stát
15 zlatých měsíčně. Pyro kaplany, kteří sí stojí
dosud hůře než-li dělníci a soudní sluzi, šádal se
roční plat 700 sl. a 6 kvinkvendlekpo 100 sl.
Dle tohoto požadavku měl by oa př. více než 70ti
letý nejstarší jindřichohradecký kaplan vp. Matouš
platu 1.300 zl. Takto má ale platujen 300 zl. a
naději, že půjde-li do pense, dostanenejvýše 300
zl. roční penše. Ve výše uvedenépetici šádala se
dále pro výpomocného knése minimální pense 400
sl., pro samostatného duchovního správce 500 sk.Pensetatoměladle slušebníchletstoupaliapo
4065leté slušběměl kněs bráti jako pemsicelý svůj
plat. Nedostatečné pense deficientů mělyse na 400
sl. doplniti. Pro okbremí vikáře l se roční

přídavek 200 sl. na svlášiní je.
Spravedlivý tento požadavek cbudých defici

"entů, kaplanů a farářů rasluboval jisté podpory„Nár. Listů“ i jejich poslanců. „Národní Listy
však neměly tehdy pro slepšení hmotného
chudých kněší ani přímluvného slova.
poslanec Povše marně ládal svýšení kaplnnský
platů na vsích a ve vesmicíchma500 sl. a na 600
sl. v městech. Marná byla také přímluva poslanců
Fuchse a (Gregorčiče, darmo se také dr. Rutowski
přimlouval pro slepšení jchplatů v Haduchovenský
čs. Z poslanců „N. Lístů“ nepřimlouval se sa
slepšení platů „nižších“ duchovních ani jediný.

„Národní Listy“, aby první hromadné atwo
posaníní vystoupení „nižšího“ kučšstva sa příčinou
slepšení plalů jiš předem zmařily a póslance proti
kněžetva poštvaly, vrhly mu neprávem tý nejne
spravedlivější výčitky v tvář.

. Hlasování o platech úředaiekých, s mímě bylo

spojeno téš hlasování o upravení kongruy,bylovelmi zajímavé. — V 96 čísle „Budivoje“ ze dae
29. listopadu 1896 praví se o něm: „Česká
sásadní oposticese síralila a nebyla dosud nale
zena. O to se přičinili vynikající poslanci mladočeštísami,kteříjiš minulýtýdensedohodli,še

» kých- poslaacůhlešovalo
s vlátou, totiá: Blatek, Eim, Eogel; Jende,Kaftaa,
Kaizl, Schwarz, Kounic, Kalp, Kurz, Schwar«, Se
hnal, Slavík, Spindler, Wohaaka a Žáček. Za to,
když jednalo se o návrh poslance Beera (adu.
liberála) a německé levice, totiž aby zákon o zvý
kení úředoických platů nebyl platnosti jiš 1. čer
vence 1897, Alasoval až ma poslance Vušatého
ošichuěposlanci mladočeštéproti, hlasovali
tedy pre vládní návrh (ve smyslu Gaa
techově, který napreste medbal potlee
„mížšího“ duchovenstva © za který se
přimlouvali veškeříkatoličtí biskupové
a katelická strana s Dr E m

Tedy tak se starali poslanci „Náz. Listů“

ehovních!
„N. Listy“ snad ae vymlaví,že osy za své

vámedůkaz,še„Národní Listy“ v první
č savimily, šepřáníčeských entů,ka

planů, katechetů a jch venkovských farářů
(za jejichž patrosy se „N. L.“ opmí vydávají) se
nespinily.

Celé tří dny hledali jeme v „N. L“ s roku

1896. nějaký přímlavný článek ve„prospěch sloní platů těch nejvíce potřebných duchovnteh.
roě. Kde uje, tu nic. Naopak: „N. L.“

jislévěprobíajesdu150delegátů21diócesí
lovství a semé rakouských, kteří se 26. listopadu

1896. ve Vídni ujeli, aby se aradili o petici,Kdepeané 8.190 kměžími za zlepňení platů ducho
venských. „N. Ji“ malhaly české veřejnosti, še

stavu“ a že posledním odstavcem programu je
„v“lba stálého výboru pro Cislajtant, který prý

má provéšli orgamisaci kněšsta pro volby dorady.“
Vylhaná správa o tvoření se velkécislajlán

ské katolickéstranyměla poslance 6lid proti kně
ším pošťvali.

„N. L“ nestavěly se tedy přísnivě k snaze
chůdého duchovenstva, aby platy jeho byly slušně
upraveny, ale naopak štvaly proti těmto jebo sna
bám tím, Se české veřejoosti namlovaly, še „nižší“
duchovenstvo sradilo český státoprávní a

še se vrhlo v náručcislajtanismu.vů L jedyještě před podáním petice „nilších
snašidy se jejích požadavky ubíti.

2. prosince 1896. navazujíce pik ma
článek olomouckých „ Lestů“ od katoli
ckého odpadlíka a medo bo ovangelíka redi
govaných, „N. L.“ opět sírou a olíněm soptily na

i
ským, rusínským, slovinským, chorvatskýci a ně
mecko-katolickým odvážilo se o zlepšení svého
hmotného vení raditi se společně ve Vídni.
2M. LSnaprosto nedbaty ohražení českých
kněží v „Badivoji“, v němž doslovně se pravilo:
„My čeští Iměší nopřistoupíme mikdy k polstiché
orgamisaci (Cislajtánské) ješ by přesahovala hra
mice koruny české. Ve finaoční záležitosti, ješ se
nás týče všech stejně a kterou má upraviti říšská
rada, radíme se společně věicbní a to je také
přirozeno. Kdyby nás platila jednotlivá království
a země (místo náboženských foudů afd.), rokorali

bychomv každé zemízvláště. Alo Podilotcpolitických jsmě my, duchovenstvo, nými
stoupencistálního právasemí. korunysatováclav 
ské, ato tímvřelejšími,pom pro vásje ko
koruna nejen česká, ale také svatováclavská. Kar
diaal Sohwarsenberg vedl kdysi deputacisněmovní
(1860) se žádostí o korunovaci, duchovenstvo
provedlo z velké části deklarační volby. Dělnické
spolky, v uichž má dachovenstvo vliv, klásí so
hrděk českémunárodua prohlašujíbojzastátní
právo za svoji svatou povinnost! Vyčtěte nám akutek,kterýbybylstátnímuprávumaškodu,a
dološte fakta, ale nepište takové boty, jako že
docbovenstvočenkéradic se společněa j
duchovenstvem o zlepšení bmotného svého posta
vení „vyminule se se svasků našich jek státe
pravních, tak národních.“ ;

„Nár. Listy“ ma ale spravedlivé
toto ohrašení českých duchovních nedovedly sice

„Budivoj“byl jimvčíslezedame19.prosince
1896. nucen odpověděti:

cislsjtámském českém | E" Horé sopřelo
českéstátní právo, odloučilose od národa atd. ma
pral opět pan Karel Tůma krvavý článek. Nesmy
slbé toto šýanění jest ovšem ým výmyslem.
Delegáti českého duchovenstva ua sjezdu delegátů
ve Vídní jednali pouze s delegáty kněží polských,
rusínských, slovinských, chorvatských, vlašskýcha
německých o upravení platů duchovenekých a ©



i Čeští ad professoři,
atd. rovněž se radivají 00 svými kolegy
rakoaských o poměrech ov stava a

jkomudosud nemapedlo,vimitije,žezradiličeské
právo. Redaktoři a poslanci „Nár. Listů“

přece radirají se a vyjednávají také s německými
novisáří a a rozumnéma člověku pro ta
kové rozmluvy nenapadlo obviňovati je ze zrady
Ba národě a Ba Bašem státním právu. Tedy všady
jes stejný loket a rozum do hratil“

„Národní Listy“ tehdy „pravdu, stejný loket
a rosum do hwsti vsíti nesměly“, vždyť velmi dobře
věděly,že v řadách rakouského oepiske

n bylte právěndp.bískep Brynych,jvelmí důvasně přání potřebnéhoduchovenstva
žádal nejen slepšení platů duchovních

doví katechetůa chudýchfarářů,©teš knéší v konsistorialních kance
Jářích a v kněšských seminářích zá
slnšně a meúmerně se lepoticích.

Že ministr Gautech naprostopetice „nitšího“
-kleru a přímluvy katolických biskupů si neváfmi,
tím nejsou vinni čeští biskapové a zejména biskap
Brynych, ele poslanci „Nár. Listů“, kteřípro spra
vedlsvétušbyčeskéhoduchovenstvanemělyantje
dsného prímluvnéhoslova,kteří všakúplně1s „N.
Listy“ utonuli v cislajtanismu, kteří sice hla
sovali pro zvýšeníplatů státním sluhům

p od 480 do 1200 sl. s kvinkrenálkami,teři však ce do platůpostavili mělte'e
ma obecných a měšťanských školách se
vzděláním ma středních, pe případě 1
vyšších ákolách státní sluhy beze
vadělání ma měšťanských a středních
Školách a kteří knězes akademickýmvsděláním

„ma vysokých školách ca do platů postavili ještě
níže. Je to smutné, že politika „Nár. Listů“ které
si teď brají na ochránce a nezištné zastamce „mž
ších“ achudých dachovních, nevymohla proti vůlí
a přání katolických biskupů ubohým deficientům

1 pense, než-li deficientům 310 sl. ročně, ka
ům sloužícím do 10 let více mež 226 zl., a

planům, kteří dovedou sloužit 10—60 let vetší
pensi než 300 zl., farářám sloužícím 10 let více

U400 are Spa peas© ok letnež + po pří s mi až
600 zlatých.

Hanba té politice „Nár. Listů“, křerá kněžím
s i vsděláním medovedla vymoci ami
takové platy, co státním sluhům nejnišší kategorie.
Tak od věn dle prardy mají!

jiL

„0ujal a

Jlobyloby dobředrobátko účtovat?

Za dnešních poměrůachováníse

Sch aaců na é radědéle mlčetisa y ve krajnínovlastenoctvía v politickou
novšímavost a otrlost.

Eo mámomajazykuněkolik slov Lednojní

mě včivají základyčesképolky t aždo
spočív íúzáklady é tikyní základní českoa politickou zásadou již

celé půlstoletí jest nepřípestiti, aby se místem
© záležitostech zemí ko české rozhodajícím
stala a byla říšská rada, která jestčeskou po
itikoupovažovánaza dočasné isko,vněmž

se majíS ený královstvía zemívni sasloupssýcho spolebnýchjimzáležitostechraditi.Čeští
vstupují do této říšské rady jenom s dát

vým státoprávním ohražením, kteréžto ohražení
že český národ očekává dobu,

kdy největší většinu záležitostí svých
a semí koruny Českésetýkajících bude
sivyřísovati na sněmech svých vlastí.
* Pek 80 od r. 1848 maříšský sném, případně

ma říškou radu ze zemí korasy české pohlíží.
Tato politická zásada byla za tep čas koli
oakrále Uštěna, milionmilionkráte +
poticích vyslovena a může se říci, že se vžila
večelý čoský národ, s něhožna
zepomaě.| jedině nynějšínaříšeké radě německé
iravaly a

vo mejpři spůsobem poslan
cům, kletí KYBÍvlastně říšskou rodu drží,

imilí a to (v politickém

nekryje se po stanoviskem národa vůči vídeňskému
parliamoata a zejiens nyní, když se stal rejdištěn

podobná trapení, jakáae vněmprávě k úb.

Čeští poslanci měli právě tu nejlepší přílu
žitost, aby při touto německém řádění vážně po
ukázalik tomu,jak půda říšské rady jest
pro vyřísovácí státních záležitostí a
vášžsých otézek nespůsobilou a proto
še třeba ihned nejen pomýšletí, ale při.
kročiti k rozšíření působnosti zemských
sněmů. Avšak to se nestalo, páni nekuli železo,
dokad bylo šbavé a vystydlé zase potom šíny
Jednou budou chtít marně ohýbat a seslabovat!

To český lid jim bude velmi brzy přísně vy
čítat, neboť to není ten jediný pochybený politický
tah, který právé ve Vídni provedli.

Vedie známého stanoviska českého národa
vůči říšské radě jest všeobecně známým jeho sta
povisko pokůd se týče vyrovnání e Uhry.

Proti tomu se celé čtvrtstolecí u nás píše,
mluví, bouří, resolucemi a peticemi tlače a „tu
máš čerte kropáč“ dr. Eogel jiš prohlásil že naši

i vyrovnání to umožní.
Jak pak toble všechno dohromady je najed

nou možno?
Kdo jsi soudný muž, uvažuj o tom, neboťse

zdá, jakoby čeští poslanci na říšské radě opustili
politický prapor českého národa, jeho „nezadatel
nou“ zástavu, která znamená „státní právo“.

Pravíme, že se to zdá, Jako by se to staloaBedíme,žesetostalo.——
Pánové snad budou to vysvětlovati jako „po

litickou vychytralost“. Ale nevíme, jestli jim to
bude český národ věřiti, až se zase jednou s Ví
dně vrátí, jako se odtamtud „česká chytrost“ oby
čejně vracela. S prázdnýma rakama|!

Kdo opravdově a důsledně politicky v před

postupuje, ten si nikdo nedovede nynější jednáníkých poslanců na říšské radě logicky jako
správné vysvětliti.

Kdyby češtíposlancibyli vládní stranou,
tedy by mělo jejich nynější jednání na říšské radě
alespoň jedno platné odůvodňění.

Avšakoni se za vládní stramu dopo
sudneprohlásili, oniprýsvládouvžádné
vzájemné úmluvy nevstoopili a oni,

když se voličové po tom tážou, dokonceto odmítají, aby byliza vládní stranu
považováni.

Tedy proč a žač stojí u na úplně
jicých politických zásadách, než li na kterých stojí
českýnárod padesátresp.pětadvacetlet a za
kterých nedal se sehnati nejpříkřejšími a nejkru
tějšími persokucemi ústaváckých vlád a liberálních
ministrů? Proč opustili program, na jehož základě
byli zvoleni?

Po tom se neptati bylo Ly nevlastenectvímI
My pokládáme za správnou a za zdravou

každou politiku, třebas še z nejpříkřejší oposice a
z nejostřejšího radikalismu vycházela, která po
stupem doby opravdově a důsledně kráči k tomu,
aby se jednou stala politikou vládní t.j. poli
tikou panující,která potom již všechny zbytečné
a škodlivé jí přitěže na cestě té potratí.

Avšak dělati politiku vládní a nebýti polití
kou penojící znamená býti ovládaným. —

Máme rozbodně to nejvřelejší přání, aby ee
česká politika stala politikou vládní t. j. po
litikou panující, aby byla politeu eměrodatnou,

avšak toApe nejasné,nedůsledné,neopravdové
nastupování a vystupování českých poslanců veVídni nezdá se nám býtižádným osením, jež by
českému národu blahodáraou žatvu přineslo. Ano,
my máme a to odůvodnóné obavy, aby čeští po
litikové nedošli k trpkému sklamání za to, co nyní
ve Vídni proti politickým tradicím svého národa
zbytečně a zadarmo připouštějí.

Co dmes vlastně ten vídeňský parlament
zRamená? Nejde to bez jeho prací? Nedostal

sme jepykorá nařísení boz Jeho soulaou emohbli bychom bos jeho svo
lení více podobných záležitostí a vlá
dou smlauviti? Vádyť to Jiní politikové činivali

hady také! Nedaloby 80 nynípro země koruayké co nejví získati a. to hlavné tím,
kdyžby také Češinyní60svýmivšemispravedli

Řarby ně vystoupili?
vými |

by ničebo ostali, s by to totéž,jako nyní, kdyžnic nechtéjí a nikdo micne
dává. A tu velkou výhodu byto mělo,že byso
pikde nemohlo k tomu poukasovati ani doma, ani

poslancimnaříšskéradě,kteřír. 1807státopráv
Bímu stanovisku českého národa a politickýmtra
dicím českého lidu zadali tím, že jichnedbali dě

Jajice. politiku vládní a nejsonce žádnou stranou
Teto jsme povělěli jenom proto, poměvadš

mámeza to, že to českýlid budevelmibrzo
m říšským poslancům vyčítat, neboťpodle toho,

si nyní vedou, vrátí se nezbytně z nynější

pro českoa polska nanejvýš příznivé kampaněs Vídně sj kapsou prásdaou a se druhou

„9 A protoženás to nebude těčiti, ale že
nás to bude rmoutiti, proto k tomu dnes pouka

Co za ty obětě, ješ nyní jako čeští stá
toprávní politikové ve Vídnivládnípolitice
př.nášejí, jeme dostali, toho je mílo. Jazyková na
řízení moc neznamená, neboť Schěnererovci nejsou
proti jasykovým nařízením, nýbrž jejich vystupování

na říšeké radě souvisí s velkoněmeokou výbojnow
agitační politikou, která od Důpelských šanců došia
přes Hradec Králové a Sedan před Pařít — —

To jsme měli sa povinnost pověděti.

Výsledkyčinnost fabní Male tob
Dnem 5. měsíce prosince 1897 dovrií se

sedmnáctý rok Činnosti naší jednoty, jíšto lid český
zvykl si zváti nejdůležitějším podnikem národním.
Právem. Poubé číslice to dokazují.

V sedmnácti letech trvání svého ařídila Ústřed
ní Matice ákolská 122 školy a sice 2 střední, 65
obecných a 55 mateřských a opatroven. Gymnasia
zřídila v Opavě a Uherském Hradišti.

Místa kde zřídila Matice školy obecné, jsou
v pořádku chronologickém tato: Liberec, Znojmo,
Nýřany, Prachatice, Krumlov Český, Rudolfov, Ka

bice Česká, Bezděčín, Duchcov, Jihlava, Litovel,
Most, Řeš, Sulislav, Tratnov, Uhřinov, Vranov,
Teplice, Terezín, Dubenec, Osek Nový, Žalec, Da
břany, Kounov, Litoměřice, Postoloprty, Opava,
Všekary, Pelechy, Nemajov, Tis, Krumlov Morav
ský, Boršov, Kolešovice, Bílina, Jablonec o. Nis.,
Pobled, Rejdice, Ves Nová u Třeboně, Hodkovice,
Prapořiště, Sekyřany, Hán Dolní, Hostomice, Hláv
kov, Košťany, Liběchov, Šicudorf Německý, Trno
vany, Podmoklí Honosice, Ranná, Cibotůc, Kopisty,
Vítkovice, Podsedice, Zaluží, Žírec, Blížejov, Břez
nice nud Labem (Krásné Březno), Janoušov, Male
vice, Rovenské Šedivioy, Břežánky, Přehořov.

ZHzujíc školy přiklížela Matice k tomu, aby
stávalu se to na mmístoch,kde jest zákonná pů
da pro sřízení České školy veřejné. Tím
způsobem se stalo, že přese všechen odpor přísluš
ných obcí zřízeno na místě matičných 26 škol, a
sice gymnasiam v Uherském Hradišti a obecných
škol 25 a sice v Liberci, Nýřanech, Prachaticích,
Českém Krumlové, Uhřincově, Rudolfově, České
Kabici, Bezděčíně, Duchcově, Jihlavě, Litovli, Mostě
Sulislavi, Trutnově, Oseku, Cibotíně, Terezíně, Do,
břanech, Boršově, Bílině, Šicadorfé, Vítkovicích,
Rovenských Šedivinách a v Teplici.

Tří školy, při nichž nebylo vyhlídky, še sta
nou se veřejnými, Matice srněila: v Tisu, Dolním
Hána a Vranově.

Působením Matice zřízeno 6 škol bez před
ehozích matičných: v Čouši, Nové Vsi u Dobřan,
Hrobech, Ledricích a Bruchu.

Mezery v zákonech o zřizování škol veřej
ných a nedostatečnost těch kterých nařízení o zji
šťování počtu dětí školon povinoých jsou příčinou,
že nové veřejné školy rařizují se obyčejně pro

dětí mnohem menší než skutečně jich ve
školní obci jest. Tak na příklad bylo zjišténo, še
v Teplici a v Bílině je českých žáků pouze pro
školu jednotřídní (1), v Brachu či Lomu pro
úkolu dvoutřídní, kdežto při zápisu v Teplici při
hlásilo se dětí 324, tedy pro školu pětitřídní, v
Bílině 202, tedy pro školu trojtřídní, v Brachu
480, tedy pro školu aspoň šestitřídní, poněvadě
zákon připouští do třídy nejvýše 80 žáků. Na
rozšíření školy dle platných předpisů musí se čekat
tři roky od založení Kterak v tom tříletí vyčká
vání má se vynčovati přebývající počet žáků, oto
má veřejná správa starost nevalnou.

Těžko pořizuje se k takovým jednotřídkám
nějaká „satímná“ pobočka, obzvláště v obcích,
kde je Česká škola nenáviděná. Ústřední Matice
školská nechtějí dopustiti, aby žáci na veřejných
školách, zařizovaných na místě škol matičných u
výchově školské byli skracování, vydržuje na Čas
vedle nové veřejné také svou soukromou školu dále.
Takž trvají dosud vedle veřejných škol českých
také matičné v Mostě, Liberci, Dobřanech, Bílioě,
Vítkovicích a v Teplicí. Tv těchto škol chodí také
žáci čeští z obcí okolních, nepřiškolených.

Krom těehto šesti vydržuje Ústřední Matice
Školská na rok 1898 jiných 38 škol obecných, i
jsou Jimi od nároja dařeny obce: Blížejov Břez
nice mad Labem, Břežánky, Dubenec, Hlávkov,
Hodkovice, Honosice, Hostomice, Jablonec, Janou
Šov, Kolešovice, Kopisty, Košťany,Koun>v, Kramlov

Mor., Liběchov, Litoměřice,Malesiče, Pomsjov,Opava, Pelechy, Podmoklí, Podsedice, , Po
stoloprty, Prapořiště, Přehořor, Raná, Rejdice,

a Be tany, Trnoraay, Ves Nová, Všekarv,Za=oojmo, Zatec, Zíret.
Z dosavadníchOopatroveamatičnýchbylo

10 převzato ve správu jednot jiných obcí.

ská, v
V Brač převzala6 Matice bračn

ově a Bzenci převzaly opatrovay
obce, v Příboře a Kroměříši místní epolky.

Opatrovnu v Rochlici Matice zrušila.
Ostatní opatrovoy matičné mají tyto obce:

Bílina, Blížejov, Břeclava, Čouš, Dobřany, Dachcov,
Hodkovice, Hodonín, Hostomice, Hranice, Hroby,
Jihleva, Katefinka, Klimkovice, Kolešovice, Ko

3, Kaštany, Krumlov Český, Kramlov Mor.,
yjov, Liběchov, Liberec, Lipník, Litoměřice. Li

tovel, Low (Bruch), Most, Nýřany, Olomouc, Opava,
Osek Nový, Podmoklí (dočasní zavfena), Postolo
prty, Prachatice, Radolfov, Teplice, Terezia, Trao
vany,Tratnov, Třebenice, Vítkovice,Zábřeb, Znojmo,

Ze 122 škol, jež Ústřední Matice školská
od svého vyniku až dosui zřídila, vydržuje nyní
1 gymaesium v Opavě, 44 školy obecné a 45 škol



mateřských či opatroven, celkem tadíš 90 škol
vesměs v zemích koruny České.

Krom tobo poskytuje Matice roční subvenci
Matici školské v [Rrně 4000 zl., středním školám
v Hodoníně, Lipníku, Místku a Zábřeze po 1000
zl. na každou třídu (na rok 1890 činí 12.000 sl.),

kole „Komesského“ ve Vídni, Matici školské v
kých Budějovicích a několika jiným jednotám

a školám podpory obnosem od případu k případu
stanoveným. Rozpočet nákladů na rok 1890 činí
nad 300.000 .l.

Politický přehled.
Delegace byly ve středuzahájeny. Na vy

zvání ministra zshraničných záležitostí hraběte
Golucbovského ujal se předsednictvínejstarší
člen, baron Helfert. Na to zvolen za předsedu
delegací hrabé František Tbun. 6 mladočeských
delegátů demonstrovalo odevzdáním prázdných
lístků,6 jichdo schůze nepřišlo, abyne
musili dělat oposici. HrsběThun, přijav
volbu, děkoval za své zvolení a ubezpečil, že bude
říditi jednání delegace nestranně. Na to rozhovo
Milse krátce o politické situaci v Evropě. Pouká
zal, že jednomyslností mocností evropských potlače
no bylo hnutí na balkánském polostrově. Tato
jedoomyslnosť mocností je prý zárukou evrop
skébo míru. Na konec projevil radosť docílením
přátelského poměru mezi Rakouskem a Ruskem.
Po té přikročeno k volbě místopředsedy, jímž zvo
len ryt. Jaworski. Pak zvoleni 4 zapisovateléa
4 pořadatele, jakož 1 výbor rozpočtový a petiční.
Rozpočtovému výboru odstoupen byl ihned k po
radě předložený rozpočet. Delegacím předložený
rozpočet pro r. 1898 vykazuje celkovou potřebu
158 mill. zlat. Řadné výdaje vojenské jsou o 3
mill. zl. větší, kčežto mimofádných výdajů jest o
2'/„ mil. z). méně. Příspěvky kvotovými krýti
dlužno 103 mil. zl., z čehož připadá na Rakou
sko 73 mil. tedy o 1.7 mil. méné než roku lon
ského. Zvýšení řádné spotřeby vojenské způsobe
no jmenováním 5 podmaršálků, rozmnožením voj.
lékařů a vřadění všech zákopnických setníků mezi
jízdné důstojníky. Pokusy o pořízení nových děl
ještě neskončeny. V rozpočtu vál. námořnictva jsou
/, mil. zl. na zjednání nových pobřežních lodí
obranných, jsko částečná splátka. Celkem bude k
tomu potřebí 5 milionů zlatých. Císař přijal dele
gáty ve čtvrtek v poledne. V hovoru s českými
poslanci odsoudí) nepřímo německou obstrukci.

Bývalý místodržitel hr. Thum ©
obstruke!. Bývalý místodržitel hr. Thun meškal
nedávno co host u knížete Schwarzenberka na boně,
kde též meškal J. C V. arcikníže Fraotišek Ferd.
Este,kde též bylo více členů vysoké šlechty české,
rakouské a uherské. V četné společnosti, jež byla
sezvána, přešel mimo jiné hovor i na nynější po
měry. Rozmluvy čile se s účastnil i hr. Tbun
a jak dovídáme se z míst hodnověrných, pravil
i toto: Němečtí obstrukčníci hledí přetrumfnouti
na řadě říšské známé scény, jež odehrály se na
sněmu zemském, aranžované Mladočechy. Já tehdy
sám jistému pánu z mladočeských řaa (zde uvedl
hr. Thun určité jméno) pravil, že jednou Němci
v parlamentu vídeňském budou výstupy ty nápo
dobit a líčil jsem důsledky takového požínání, ale
bylo mi na to odpověděno, že toho Němci
vůbec nedovedou! Dnesmluví fakta, že měl
jsem pravdu. A dále děl: Musím říci, že dnes
Mladočechy nepoznávám. Za doby, kdy jsem mí
stodržitelem, kdo z nich zastával se radikálů, does
je ale ssmi odsuzují. Kdydy se to-bylo dělo tehdy,
mobly se poměry zcela jinak utvářit. Já přece
dost maxavě dal na jevo, že se mi hlavné jedná
o to, aby Mladočeši nestotožňovali se se živly,
které pořádaly protidynastické projevy, ale tomu
nechtělo být rozuměno. Jak jsem se opřel proti
»Omladině« — hned jsem tu byl prohlašován za
nepřítele českého národa. Marné bylo mé varo
vání, marné domluvy. Jediný, kdo mne asi pocho
poval, byl poslanec Eim, ač potom v řeči své
činil běžnému nábledu silné ústupky. Kdyby bý
vali Mladočeši tak střízlivě jednali jako dnes, ne
muselo dojít k tomu, k čemu došlo! Byli lidé,
kteří hlásali, že já chci jen a jen pokoření Čechů,
Ale to není pravda. Dokázal jsem to při jubilejní
výstavě,O jejíž uskutečněníjsemsezasadilakterou
pokládám také za zářivý bod své místodržitelské
činnosti. Jen ten, kdo byl mně blízko, můžeocenit,
co to znamenalo,' udržet výstavu na výší za tak
zvláštních poměrů. A později dodal: »Jedno mi
neupře nikdo, že v té dobé, kdy já byl místodr
žiťelem, platila Praba v rakouskké politice mnobo.
Já emancipoval pražské místodržitelství od dřívěj
šího neobyčejného vlivu vlád vídeňských.« Tato
poslední poznámka pálí »N. L.« nejvíce, poněvadě
je pravdiva — Hrabě Thun zestátních i soukro
mých svých prostředků podporoval okresy i jed
notlivce bez dotazování a doprošování se ve Vídni,
on rychle vyřizoval žádostí jednotlivcůi korporní,
které by jinak mnobo měsíců, ba i lela se v ar
cbivech místodržitelství nevyřízenéválely, hr. Tbun
podporoval horlivé úřednictvo, které jeho zásluhy
a činnost dobře oceňovati dovedlo. +N, L,« pro
blásili Tbuna za rdousitele českého národe, po
něvadi ostře vystupoval proti výstřednostem omla
diny. V této příčiné však mu nemají +N. L.= co
vytýkat, nebof v posledních dvou letech vystu
Pují proti bývalým svým přátelům v táboře seci

MV

alistů, radikálů, a pokrokářů způsobem často tak
nízkým, že by přísný, ale přímý odpůrce br. Thun
za takové kousky se styděl. »N. Le. odbývají dnes
hr. Thuna tak velkopansky, jako by byl polickou
nulou. Že však br. Thun má velký význam a
vliv, to dokazuje přímý vliv s korunou, s členy
dynastie a vůbec s kruhy rozhodujícími. Okolnost,
že hr. Thun byl navržen a byl také zv len za
předsedu rakouské delegaceukazuje také, že
se mu přikládá větší význam a vliv než-li všem
12 mladočeskýmdelegátům,kteří neměli ani
odvaby proti volbě br. Thuna se vze
příti. Faktické poměry mluví výzoamněji, než-li
velkopanská huba +N. Listů«. Ostatně tyto so k o
runovačníme míistodržitelihr. Tbunovi tak po
hrdlivě vždy nesoudily. Když byl 14 září 1889
jmenován českým místodržitelem, nemeškaly Thu
novi poklonkovati a významně podotknouti, že
sarytý odpůrce českéhonároda, kníže Carlos Auers
berg, při zprávé o jmenování br. Thuna, připjal si
v kolonadé karlovarské trikoloru velkoněmeckou.
Zvěčnělý Gustav Eim napsal, že jmenování Tbu
no o nepopíratelné znamená samostatné vykročení
Rakouska vůči Némecku a že korunovační fama
pokládá se v Evropě za pravda. Že se nestala
skutkem, že nsopak naše postavení v Rakousku i
v Čechách se zhoršilo, že dnes třetina českého
národa hlásí se k zásadám radikálním, pokrokář
ský © a socialistickým, že jest tedy národ více
rozdělen a seslaben než-li kdykoli dříve, to jest
právě zásluhou politiky »N. Listá=. Ty mohou
býti ostatně Tbunovy vděčné, že je nechal cho
diti aspoň o jednom podvázaném křídle a že je
chránil před vztekem od nich svedené a ztlamané
omladiny.

Mezi poslanci polskými dějí se úsi
lovné pokusy, aby přivrženci Stojalovského a li
dové strany, kteří mají dobromady g mandátů, se
s polskými klubem spojili. Previce by tím byla
sesílena a vyvášila by tím občasnou ztrátu tirol
ských konservativných poslanců“

Dr. Ebeahech vyslovil se ve Schvan
stedtu opět o politické situaci. Obstrukci liberálů
prohlásil za zločin na německém lidu spáchaný a
za hanbu 10. století. Klerikálové drží s Čechy a
Poláky proto, poněvadá Némci jsou v Rakousku
v menšině a protože na říšské radě nemůže býti
žádoá většina bez Čechů a Poláků. Zásady majo
rity obsaženy jsou v adressním návrhu většiny a
přání tam obsažená shodují se s přáním katoli
ckých Němců, proti nimž liberální velkostatkáři a
židovsko-němečtí liberálové vždy příkře vystupo=
vali. Nynější boj německé obstrukce neplatí ani
tsk jazykovým nařízením, jako dnešnímu
vládnímu systému. Katolická strana jest klíčem k
většině; podaří-li se tuto liberálům zničit, pak
padají zároveň cíle katolické strany a většiny. Za
presidenta sněmovny se nedal volit proto, ady
obstrukci neposkytl novou látku k útokům. Tím
že se zřekl místa předsednického, nszřekl se vět.
šiny, a také tím nezahájil boj proti vládě, kterou
chce podporovsti.

Všeobecný sjezd relafcký konalse v
neděli ve Vídni za přílomnosti asi 3000 účastníků.
Dr. Lueger uví'al jmenem měste Vídně sjezd a
připomenul ve své řeči, že město Vídeň se snaží
aby postavení selského stavu povzneslo. Přál při
tom poradám sjezdu všechen úspěch. Potom re
feroval posl. Schreiber o organisaci selského stavu,
při čemž se zmínil s poctvalou o předloze mini
stra orby stran zavedení hospodářských společen
stev. Schválena byla resoluce,ve které se dotyčná
vládní předloha vítá s radostí, ale zároveň se žádá,
aby selský stav byl zbaven všelikého poručníko
vání se strany vládních orgánů, pak aby nebyl
majorisován velkostatky a aby velkokepitál zbaven
byl veškerého vlivu na hospodářské poměry. Sně
movně má se k schválení potřebných prováděcích
zákonů ustanovíi maximální lhůta. Potom mlu
vilo několik řečníků, mezi nimi také rusínský po
slanec T aňackjevič. O otázce vyrovnáníuher
ského referoval Robert Sand. Pravil, že jest to
velmi choulostivá otázka a že ze spůsobu, jak vy
rovnání v parlamentě má býti promrskáno, lze po
zorovati, že zákonodárný sbor náš proti Uhrám
mnoho nesvede. Řečník vytkl pak nespravedlivosť
dosavadního vyrovnání a pravil, že kvota měla by
býti ustanovena v poměru 66: 44. Příslušná re
soluce pak byla schválena. Dále rokováno bylo o
otázcereformyobilni bursy. Posl. Steiner, který
měl referát, poukézel na klesání cen obilních a na
zadlužení selského stavu, z čebož může pojíti ka
testrofa. Termínový obchod v Německu zakázán
a to by se mělo státi také u nás. O poplatcích
a daních byla schválena resoluce, která žádá usta
novení existenčního minima u selského stavu.
Dále se vyzývají říšská rada a vláda, aby obcím
za služby v přenesené působností daly přiměře
nou náhradu, dále aby všecka doručení stranám
s obcí byla sňate a aby poštovní úřady samy byly
donuceny všecka doručení dodávati. [ v tom směru
byla jednoblasně schválena resoluce.

Otáska rjocká stáváseMaďarůmnepoho
dinou. Při zyrovnání uhersko chorvatském dostalo
se Rjece s okolím — která dle práva jest součá
stí Chorvatska — samostatného postavení pod
zvláštním generálním gubernatorem. Z města Rjeky
měl býti učiněn hlavní přísťavuherský. Poně sdž
tem Maďarů gení, tedy siskali Maďaři pro úvé
plény italskou menšinu ve Rjece, jiš byly úplně

=

na pospas dány úřady a školy. Obrovské chorvat=
ská většina obyvatelstva byla úplně odstavena. O
posledních volbách však strena samosprávná, t. j.
chorvatská v městském zastupitelstvu zvítězila, a
tu chtějí Maďaři škrtnutím pera vzíti Rjece samo
správu a podříditi ji úplně uberské vládě. Veškeré
obyvatelstvo postavilo se proti Maďarům do opo
sice a celé zastupitelstvo vzdalo se úřadu, poně
vadž maďaronské plány podporovati nechce. Ma
daři, aby prosadili svou zvůli, sáhnou asi k násilí.

Drobné zprávy.
Projevynáp. biskupa Ed. Jazu Bry

mychov 1. Z Hořicka byl J. M. ndp. biskupu Edv.
J. Brynychovi do Chrasti saslán tento : „Shro

mášděné duchovenstvo vikariátu Hoňckého v opendlivém roshořčení odsuzuje štváčeké útoky „Nár. Listů“
na Vaši biskupskou Milost a plné oceňující šlechetné
snahy, ovuje Vaším Milostem svou neszvratnou

láska a Pinos oddanost. B. Hakl, bisk. vikář.
Z

odjdanosti J. B. M. biskapuV Mýta. Projev důvěry .rálovéhradooc
kému.) Dachovenstvo vikariatu Vysokomýtského,skro
mášděné dame 15. t. m. ne konferenci ve Vys. Mýtě,
odsoudilo j itování hodné útoky, které

poslední byly v „Nér. Listeak“

pro av. PrláStÁ.vě jiš takBo řadem o iaooaměupu sv jiá u ravdu anon
aehodný člen stava kněšekého, amebo kdokoliv jiný
jména knéšského sneuživ — shledávajíc v tom opo

vášlivé satahování věcí čistěcírkejich + „gen
před nějš nepetnt: a sárovež projevilonej synovskoa oddanost a důvěru Nojd.Vrchmímu

svému Edverdu Jana Brynychov:,jakožtosvé Msása vůdci,se jehož svatým praporem kráčeti

nadšenou poslučnoslí pe všecky překášky kvíběs3 Bolí.
Z Náchoda. Duchovenstvo vikariatu Né

chodského shromážděné na pastorální konferenci
v České Skalici projevuje Vaši Milosti neiblubší
oddanost a zároveň nelibost: nad útuky poslední

Z Kostelce nad ©Orkcí. Na vikariatníporadě dne 11. listopadu t. r. v Kostelcinad Orlicí
nané usceslo se kněšstvo vikariatu Kosteleckého mad
Orlicí na následujícím projevu: Kněšetvo vikeriatu
Kosteleckého nad Orlicí odsusuje jednomyslně zákof

nické y anonymního dopisovatele „Národních

Listů“ proti meohrošenému a v pravdě poho hokénnanejdp. biskupu Ed. Jamu Nep. Brynychoví a vyslovu
jesvounedůvěru a svůj ivnadtím, že bypiea
telem útoků těch byl —katolickýkněs Čije to víře

podobné. že b katolický kněs byl dopisovatelem „Náz.:9 Týchš Nár. L.“, které uveřejňají úvodníky, lo
kálky i fouilletony, dýšící nenávistí kovšemu katol.
knelžstva, které jí kněze „čermou interanciona
loa“ („Nár. Listy“ z !%. břesna 1807), „černými Mi
loty“, plemenem ještěrčím“ („N. L.“ po vítězství ka
tol. stranyna Moravě),které vůbec o žádnémžidu a
soc. demokrata nedovolí si tak surově peáti, jako 0

katolických kněších!! ey L“ s 30. května 1806.)Katolický kněs že by byl dopisovatelem „Nár. Lástů“,

které mesiredaktory svýmimajítáš šidy aorange
líky, a ktsré celým Hobýmorpámaem4 sobenímkasují,šejsou strani orgánemžidů a evangelí
gů? To věra je k neuvěření! K neuvěření jestto však
také proto, še „Nár. L.“ nedovedou, snad ani jediné
poctivé řádky napsati o věcech katolických, ale jednem
trpí velikou fantasií a podruhé naprostou slepolam,
které „fanatismem“ nasývají, mechtéjí-li rodiče dělí

mechat přestoupit ma pravoslavíab s prinosmbulharským Borisem) a které slehčují požehnání pa
pežeké, měnou u ho nszývajíce. K neuvěření
jest, še by katolický kněz dopisoval do „Nár. Listů“,
které postavily se na půdu zcela protikatolickou sr
rouhavým a urášlivým psaním o úctě Marisnské ("N.
L.“ « 8. prosince 1896) a svým vychvalováním civil
ního sňatku; které postavily se na půdu zcela proti
katolickoa tím, když jako dravé hyeny zaryly 00 do
hrobů našich národních světců, a když zosla po spů
sobu soc. demokratů brojily proti tomu, še Nejsvětější
Svátosti nesené k nemocsému,musí se vadávati úcta|
Do takového lista še by mohl dopisovati katolický

kněs se zdravými sm | s to proti biskupu svému,horlivostí skutečněapošto skou vynikajíčíma" Ne, tomu
tak anadno věřiti nelze. Ovšem,i mexi apoštoly byl
"srádce. Naproti všem těmto útokům, patrně v redakci
„Nár. Listá“ fabrikovaným, prohlašujeslavně ducho
venetvo vikariatu kosteleckého nad Orlicí, še útoky

í AM Fjam Nem.Brinyckovi, alodému nejdp. biskapu Ed.Janu Nep. nychovi, ale
žeprávěnao k větší ještě lásos apúctů všecko
kněšstvok němupovzbudí. z

Z Nového Města n. Metují. Knšěstvo shro

mášděné o vikariátní konferenci dne 15.Jistopadn b
r. v Novém Městě n. Metují zaslalo Jeho nvtjkíské Milosti svému nejdůstojnéjšíínu vrchnímu P
následující telegram: „Dachovenstvo vikariáta Ope
čenského vyslovuje pro jislivé útoky na nejdůstojadj
šího biskapa Královéhradeckého „Národním Listům“

své opovržení a Jebo Biskupské Milosti, milovanémasvému vrchníma Pastýři úplnou oddasost a upřímnom
lásku.“ Na ledne ráčil Jeho Biakep
ská Milost erenci potéšiti následujícím telegra

mem: „Bůh odplat milovanému duchoronstra projevoa v
oddanosti a lásky. Heslemnaším buď: Pr
motěspočívánade víla“. BiskupKrálovéhradecký. Tetootoovská slova radostně rosechvěla veškeré
dění. V NovémMěstěnad Metuií,dne 16.hstopedu
18987.PolhřímNovák, biskupský vikář.— 2

Předsedou okušební kousísepro způ
sobilost učitelskouaa žkoléch obecných »měškanakýchv Nradci Královéjmenovánbyl paa Josef Movák
e. k. ředitel ia v Hradci Králová, —
. | Platystátních sinků,učitelůa kuěší.

Státní sluha vmojniššítříděmé680 zlatých,podačí
školou vysoke



„Školoa350-400sl. Vetřídě máučitel000al.
me měšťanské škole 900 ul. sluha má v této
třídě 700 zl. a 850 sl. aktivního přídavku, úhrnem
tedyo 160si. více neš učitel měšťanskéškolya o
250 zl. více meš učitel obecné školy v nejvyšší třídě
plata. Venkovský farář má nojvýše 700ul.

-platae do toho se muještě draze tá palivo
e jinédávky- Přejeme-zajisté státním slubům — nanichž se většívzdělání nešádá — jejichposta
vení, ale je sajisté alušno a opravedlivo, abyse také

py laty kaplanů a farářů časovým pottebámP měřená,neboťsivobytíod posledníhovětšího upra
vení kongruy v roce 1795 čtvernásobně se sdražilo.Telefouickáhovorna v Novém Hr.

Krátové. Dne 16. t. m otevřenabyls při c. k. po
štovním a tel úřaděv Novém Hradci Králové

-8 povolenímvys c. k. ministerstva obchodu o. k. te
cká veřejná hovoraa a připojenak ostatní státní

telefonické efti. Za roshovor 5 minuty trvající ma
státní telefonické síti jest tentýš poplatek, jako při
veřejné hovorně v Hradci Králové. Za roshovor trva

jat minuty místní telefonickésítě |v HradciKráa o. k. telef. bovornou v Norém Hradci Králové
platí se 10kr. Noviskatato přijmuta byla ©velkým

Z Pražského Předměstí. Vsobotudne
20. listopadu 1897 pořádá tělocvičná jednota „Sokol“
v Pražském v místnostech spolkových„na
Střelnici“ přátelský večer ve tělocvičného
nářadí. Pořad: 1. Neruda: ,
a bílá“. 2. J. Baff: Cavatina Op. 85. pro honasle
s průvodempiana. 8. Šváb: Kaplet. 6. A. Simon:

use“ pro housle s průvodem pi 5. F. Hrd
: Humoristické romance „O dvanácti měsících“.

„Stařímládenci“,dvojpe

pass Haaka.Povyčerpání rogramu

bát byl někde v hostiaciOkradoní čeleodinové.

Vjezd rolulcký. Hospodářskýspolek Vy
soko-Mýteký sa spolupůsobení všech h kých
spolků v bývalém kraji chrudimakém pořádá dne 21.

„ listopada 1897 o 1. bh.odpol. ve dvoraně Panského

koana v Chocni Rom ichon shání s mlo kem: 1. Zpráva p jotva mých spo

pospodářských re Vyshodních Čechách o činnosti sdruod měs. dubna t r. a návrh na změnu sákons
© odpisu daní a náhradě strát živelními pohromami
ma pozemcích ých. (Ref h . spol. v Li

r 2. Přání východočeskéhorolnictva ku sbo
rům aým. (Ref. hospodář. spol. v Pardubi
-cích.) 3. Důležitost obesílání cisozemských výstav na
-dimi plodinami e výrobky. (Raf. hosp. spol. ve Vys.
Mýtě. 4. Volné návrhy.

Zkoašky způsobilosti něltolské na
- k. ústavu ka vzdělání učitelů v Ji-čáně, Ku-skouškám způsobilosti obecné školy

přihlásilo 80:33, pro měšťanské 5,ku skonšce Sjasyněmeckého pro obecné školy 4 zkoušenci obojího
laví; ku skoušce s hospodářství 1 skoušenec. Z při

ašených dostavili se všickni. Zkoušky počaly dne 8.
listopadu a skončily dne :3. Z 33 zkašenců pro obecné
Školy obdrželo vysvědčení způsobilosti s vyznamená

ním 10; prosté spůsobilosti 32; 1 prohlášen nespůsobi
píli během skoušky 3; 5 přisouzena spůsobilosť. Z
4 skušenců s jazyka- německého pro obecné školy

-drželi vysvědčení způsobilosti 4. 1 skoušenec s bo
s ví prohlášen ilým. Z a8 akoošenců při

ie s náboženství katolichéhoobdršsli spůsobilost
32; 1 prohlášen nezpůsobilým.

Arabská mluvnicevčeskémjauy ku.
. Zajímavou a důležitou novinkou literatury české jest
arabská mluvnice Dra. Jar. Sedláčka, professora vý

-chodních jazyků na čes. bohosl. fakuitév Praze, jež
vyjde hned po vánocích t. r. včeském jasyce. Tím,
snámý cestovatel po v krajinách, savděčí

. se zmova,jak byl dfívojiž bebrejskou mluvnicí učinil,
obsvláště všem přátelům východních Badou míti
v mateřském jasyku spolehlivou mlavmici, tak še mo
bedejim, jak bývalo,stadovatiarabětinu,zasecizí

Řeší. Zvláštév ijdetato arabské mluvnice aza
jisté, šesi toho volicebudouvášiti, studující filosofie
a bohosloví, jímá bylo stadovati ma cisích

F fro úředníky© oestovatslépo Boemd,Heroegvriněa
aBolkáněvůbec kdo 04často8 stýkáme; tím

esetovatolůmu UčenémuvLápoku,potěvadů

v Česhásh a, me Moravě není podobuknihtiskáray,
jeho veřejnosts taku láskou přijala a Zaila,
s jakouon ji peal ačeské literatuře posl abychom

| my s jinýmmárodyčerpatí mohli Sbohatě Iarate

Příští dobytčítrh Kateřínský v Ky
Špork m, okresu Žambereckéhoodbývati se bude dne
22. li u 1807. Před rokem dne 38. února 1896
na ten trh příhnáno bylo: 48 volů, 11 býků, 168krav,
65 jalovic, 38 telat, 56 koz, 66 salat, 24 kubů.

Labské Preomdy. V KrálovéDvoře
od 30. října mový časopis „Labské Proudy“ thkrát
měsíčně, který nechce se dát unášeti proudy politi
ckými a nechce propůjčovat: svých slvupců k
osobním nájeadům, nýbrá chce peáti vécné o saleži
tostech obecních a okresních, o národobospodářských
a sociálních. Předplatné osloroční obláší 8 K, polo
letně 160 hb.Jednotlivá číslo stojí 2 kr.

Také „vlsum reportam“. O svatomar
tínském posvícení odbývala se v jedné obci na Čá
alavsku obli censká muzika, při níš doálo
ku rvačce. Odneslto Martin Mydlil, jemuž jeho s0a
drusi pro přílišnou bujnosť důkiadné namydlili a pak
ho s hospody vyhodili. Mydlil chtěl podati na ně ša
lobu a starosta mu ochotné dle známého receptu vy;
stavil toto řísné „visum ropertura:“ Martin M
visam má a potřebuje repettel

Obecní les sezačal vpondělíkácet vtěch
místech, která jsou určena se příští vojenské cvičiště.

famovražda. V pondělí zastřelilse v ná

valu choromyslnosti účetnípoddě jník od dělostřelců,
8ve čtvrtekbyla mrtmleSde dstjaíh se ve středua ve jaíkova zavezsena
do Trutnova. )

o 9

Zvěsti s východních Čech.
Ze Slezského Předměstí. V nedělidne

14. t. m. pořádala Svato-Josefaká Jednota na Sles.
Předměstí za laskavého spoluúčinkování slav. Jednotykat. tovaryšů se Hradce Králové, „Zábavnývečer
jenž po stránce morální skvěle se il. Zvláště 00
samlouvaly všem přítomným velmi zdařile Jednotou
Hradeckou provedené operety : „Sezení městské rady
v Mrkvanticích“ a „UvítáníMilostpána“ které prae

cisnosti svouosvědčily, jak znamenitý odboraík(rpvicerecter Orel) vu, katol. Jednotu u cvičí.
I ostatní „Solové výstupy“ ješ i Svaták a Jakub
ský zdařile přednesli všeo se těšily oblibě, a
obecenstvo ve příjemné udržovaly zábavě. Jak se do
vídáme, hodlá sv. Josefská J j dne 8.
prosince dvě poučné přednášky, na něš jiš tímto upo
sorňujeme. Další pak čianosti a roskvětu jednoty vo
láme: „ZduřBůh“l

Příšerná vražda. O o obceMar
šova asi hodinu od Úpice ené rozrušeno jest
hroseocuudálostí, která v úterý 9. £. m. vnoci ma
středu se sběhla. Vincenc Hetflejš chalupník v Mar
šově byl bestiálním přímo spůsobem savrašděn. Vrah

překnapil ubožáka spícího ve světnici a ostřím sekerymu několik prudkých ran do hlavy tak, de
hlava byta úplně rostříštěna. Vrah sakopal pak mrtvolu
do hnojištěa podlahu,na niš byly stopy brozného jeho
činu, umyl. Žavrašděnýbyl muš řádný a míramilovný;
příčina vraždy jest aš dosud neznámou. Jako podes
řelý s vrašdy jest satknut vlastní syn zavražděného.
Vyšetřováníso udní osvětlí záhadnou a příšernou tuto
vražda. :

Ohně mnavenkově. Dne3. listopadu o 11.
hod. dopoledne vypukl oheň ve stodole vdovy Anny
Boučkovév Hořenicích-Černůtkách. Ohněm

np značnýchškod rolník Jan Hypins,jenž mělveole složených 60 mandl ovsa a tříletou zásobu slámy
a sena, pak chalupník Jan Čápek jenž měl tam slo
ženou veškerou skliseň ječmene a svláště domkář
František Dašek, jemuž shořelo 32 mandel ječmene,
16 žita a % vosy jetelového semínka. Z pohořelých
ani jediný nebyl pojištěn, vdova Boučková jenom na
stavení a to ještě nepatrným obnosem. Ubohá žena,
která nedávno z těšké nemocí povstale, leknutím na
novo tak se roznemohla, že 60 o jejím uzdravení
cbybuje. Oheň byl zlomyslnou rukou založen. — Dne
4. listopadu o půl9. hod. večer sapálil jakýsi slosyn
stoh podkalenéhosena na farské louce v Hněvčevsi.
Byla to sklizeň ze O korců. pracná a nákladná. Oheň
trval celou noc a následující den. Vypravuje se, žo
lídé s části stoh odnesli, pak nepohodnuvše se, u něho
ee seprali a na konec, aby se nevědělo, že mnoho bylo
pokradeno, stoh bohužel nepojištěný zapálili. — Dne
8. listopadu přede dnem strávil oheň břidlícíkrytou
stodolu rolníka Josefa Miodla v Třebověticích.
Dne 16. listopadu v noci lehla popelem stodola hu
debníkaJosefaLoučka|v Hořenicích-Úernůtkách,
-© BBranné. Dne 17.listopadnodersdaladepu

tace zdejší obce, sestávající zo starosty p. Boh. Hni
a z výborů: dp. faráře Aloise Štemberga,a H

„dícího učitele Fr. Crby, diplom čestné ob
čenství svému rodákovi vedp.Dru. Janu Souku

por! čest. kanovníku, professorubohosloví 'v Hradciové. — Dr. Jan Žikeš,rodák brannský, prak
tický lékař v Lanově, byl dne 18. listopada za vo
liké účasti pohřben.

————

Socialistické bouře 
v Červeném Kostelol.

Jak by v Čechách volby brsy dopadly, kdyb
afanatisovanísocialisté a ikálovéještě ou
zmohli. © $om násorný obrázek podávají ušší volby
volitelů v Cerveném Kostelci. „Národní Listy“ vydaly
kdysi beslo, že pétá kurie patří dělníkům. Socialisté
na sákladětěchto slibů ovšem mysleli,depátá kurie

proti vše ostatním
strazám,které v páté kurii chéžlyrovadů

V Červ. Kostelci obdršeli při první volbě voli
telů kandidáti soc.216hlasů,ka ká 146hl., mla
dočeští 108 hlasů. Při užší volbě volitelů, při které
se Mladočeší a voličové katoličtí epolčili a pak větši
nou 60 hlasů vyhráli, napínali socialisté křečovitě
veškeré své síly, aby své volitele ili. Kdyš pro
padli, zmocilse jichvztek, shlakli se radnicí,
stekli ji konečně majíce v úmyslu členům volební ko
mise,parkmistrovi a městské radě — ne-li anad ros

ti břichs — jak doslovně vyhrožovali, ale sbiti
je do modra.Za tou příčinouvyrášeli dreře na radnici
s ohroženi měliopravdivý strach. Řiditel spořitelny p.

Císař, jak v pondělí nebervgpováděl, byl se svýmidomácími ve smrtelném u připraven na to nej
horší, a kdyš se na jeho dvéře dobývali, vzal revolver
a chtěl iti svůj rodinný krb a byl prýhotov i

umříti. sle to sic nedopadlo, ale ránu do hlavy
dostal přece. A ooš ubohý p. Švorčík, strášník Um
lanf a ti jiní! Obyvatelé červenokostelečtí udržování
byli mnoho hodin v největším strachu. V pondělí
octli se socialističtí výtráníci před čtyřčlenným sená
tem krajského soudu v Králové ci. Soudu před
sedal p rada zemského soudu Štolla, votanty byli

i radové [sakovič, Rotter a Devorecký, náhradním
soudcem bylisoudní sekretář p. Feigl, zapisovatelem
p. Zykl. Žalobuhájil substitut státního návladnictví

P E abáook oob eatovan ch hájil p.dr. Koernervokát « A jik p. dr. F advokát

vHrčeí ál Pčení zahájeno v pondělí o 9 hodimě. O
11 bod. skončeno bylo čtení žaloby, která obslůje
60 stran a s niš hlavní obsah podáváme.

luje C. k. státní zasupitelství v Hradci Králové šana
1. Frant. Bořka, 26 roků starého, ve Lhotě
vé roseného, svobodného kočího v Č. Kostelci

pro sločin loupeše těžkým těíletým šalářem jiš tro

3. Aloise Cikánka, 81 roků starého ve Velké
Meziřičí rozeného, ženatého otce dvou dětí, hostiaské
bo v Č.Kostelci,

3. Antoníma Ditěte, 40 roků starého, ve Vel.
Dřevíči rozeného, ženatého otce 6 dítek, továrního
dělníka v Červ. Kostelci,

4. M. Dytrychovou, 17 roků starou v
Kostelci rozenouSvobodnou tovární dělníciČeunán
ném Kostalci,

5. Čenka 84 roků starého, v Horním
Kostelci rozenáho ženatého otce 1 dítěte, továrního
dělníka v Červeném Kostelci,

6. Jana Doubka, 92 roků starého v Strušníci
ho, šenatého otce 8 dětí, továrního dělníka v

. Kostelci, .
7. Fr. Draboně, 35 roků ve Dřevíčku

roseného, Fobojného člafka vČerv. RKostelci,
8. Amt. Kejklíčka, 23 roků starého ve

pod Kosteloem rozeného, svobodného tkulce v
vém Kostelci,

9. Jos. Kejklíčka, 54 roků starého v Horních
Bybníkách rozeného vdovce bez nesaopatřených dětí,
tkalce v Červ. Kostelci pro přestupek krádežetříden
ním věsením trestaného,

10. Josefa Kejklíčkeveou, 19 roků starou vo
Lhotězn Kostelcem rozenou, svobodnou tovární děl
mácí v Červ.Kostelci,

11. Jes. Khorka, *Sletého svobodného dělníka
v Červ. Kostelci,

12. Jes. Kočího, 28 roků starého v jšově
rozeného šenatého otce 1 dítěte, továrního d
v Červ. Kostelci,

13. Frant. Kočovou ros. Šulítkovou, 29 roků

starou, ve Lhotě u Kostaloz rozenou vdanou matku1 dítěte, tovární dělníci v Červ.Kostelci,
14. Jes. Kováře, ?*0 roků starého v Dlouhé

řebové roseného, svobodného, továrního dělníka v
rv. Kostelci v Kaprové ulici č. 11.,

15. M. Kuťákovou po rodu Turkovou, 328r.
rou vdanou matku dvou dítek, tovární dělníci v
rveném Kostelci,

16. Frant. Linharta, 41 roků starého v Červ.
Kostelci rozeného svobodného obuvníka v Č. Kostelci,

17. Vend. Lokvence, 232roků atarého v Hor.
Kostelci rozeného svobodného tkalce v Hor. Kostelci,

18. Jindř. Lokvence, 16 roků starého, svobod
nébo truhlářského pomocníka tamtéš,

19. Jar. Maříka, 19 roků starého, svobodněho
tov. dělníka v Červ.Kostelci v Kaprové ul. čís. 11
v Dol. Libchavě narozeného,

20. Jana Mrštinu, 33 roků starého tého
v Jezbicích narozeného, otce 6 dítek, tkalce v Červ.
Kostelci pro přestupek proti bezpečnosti těla peněži
tou pokutou trestaného,

21. Annu Nemejlovou, 20 roků starou, v Hor
Kostelci rosenou, svobodnou tovární dělníci v Červe
ném Kostelci,

22. Josefa Ožďana, 28letého ženatěho dělníka
v Červ. Kostelci propřestupek dle 8. 516 pokutou
10 sl. již trestaného, :

$3. Josefa Pavláka, 19letéhosvobodnéhotkal
Červ. Kostelci ve Rtýní rozeného,
24. Josefa Píehu, ?Oletéhošenatého továrního

dělníka z Chrasti t. č. v Červ. Kostelci,
26. Frant. Pileovou, 18letou svobodnou dělnici

v Úerv. Kostelci,
26. Václava Puše s Kocliířova, !7letého tov.

dělníkav Červ.Kostelcipro $411 jiš týdennímvě
sením trestaného,

87. Vil. Puše s Koclířova, Šenat. tov. dělníka
v Červ. Kostelci, 30letého otce dvou dítek,

28. Jana Rippla, žéletého tov. dělníka ze Svi
tav, pro sločin krádeže dvouměsíčním těžkým žalářem
trestaného dělníka v . Kostelci, ,

t*letéhotov.20. Jana Rubáčka že Rtyaě,
dělníka v . Kostelci,

30. Jesefa Skalickéhe, žiletého továr. dělníka
v Červ. Kostelci ve Výprachticích romesého,

31. Josefa Slezáka, 24 roků starého ve Lhotě

Čaněkooana,roeenéno, obodnéhotovárního tkalv .Kostelci,pro přesťapek$. 14. a 19.zák. ze

.

Ce v



dmo10. lstopada 1967č. 180 % z oodmidennémvě
sením t:es aného,

9?. Frant. Sekoláře, 30 rolů starého v Hor.

Kostelcieko, Šenatého,bendětnéhotovárníhodělníka v . Kostelci
33. Veronika Šedou rodu Chov 48

letou vdanou s mušem jící tovární dělníci v Čer
vemém Kostelci,

34. Ant. Tumu, šSlolého starého, v Hor. Ko
stelci roseného, svobodného továrního tkalos v Červ.
Kostelci,

35. Ant.Vemáóku, 20 roků starého továrního
dělníka v Červ.Kostelci,

36. Frant. Výtvara, 4blot. ve Zboší roseného
šenatého továrního dělníka v eném Kostelci, do
výše jmenovaní vyjímeje Marii Dittrichovoa, Frant.
Piloovou, Vendelína a Jindřicha Lokvence při oblak
mutí dne 26. února 1897 odpoledne před radnicí v
Kostelci sa příčinouužší volby volitelů řísakého po
elance v V. kerii se sta neuposlechli méšťanosty
Theod. Kojslara ani c. k. četnického strášmistra Jos.
Nočáska, tudíž ani úředníka ani stráše, kdyš tito
lidu kásali, aby se rozešel,čímě spáchali přešin proti
veřejnému pokoji a řádu v $ 2885tr. s. naznačený,
ohledně Frant. Ďraboně a Josefa Skalického vapírajíce
se takto stráši do védy se dali, dle $. 284 tr. s.,
ohledně pak všech ostatních obviněných dle $. 285
tr. z trestný,b)šeJanDoubekaJaaByppltéhoždneapři
So příšikontí veřejně a před více lidmiměstaké radě
v Červ.Kostelci, tudíš veřejnému úředu es čímžspáchali přestapek proti bezpečnosti cti v $.496. tr.
z. av albV. zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8
ř. z. s roku 1868 naznačený a dle $. 496 tr. s. trestný,

c) še Fr. Bořek, Aat. Dítě, Č. Dostál, J. Dog
bek, Fr. Draboň, A Kejklíček, J. Kejklíček, Josefa
Kejklíčková, Josef Kovář, Jar. Mařík, J. Mrština, J.
Ožďán, J. Pavlásek, J. Pícha, Vinc, Puš,J. Rippl. J,
BRabáček, J. Skalický, J. Slezák, A. Tuma a A.Vo
máčka téhož dne a při téše přílešitosti a pominouce
vrchnosti společně, tudíš s více lidmi sebranými vtr
hli do radnice >Cerv. Kostelcia tamna li do
mácích a jich statku násilí vykonali, čímá se dopu
stili zločinu veřejného násilí v $ 83. (r. s. narnače
ného a dle $. 84, vyšší sasby tr. s. trestného,

d) še Marie Ditrichová, Jos. Kejklíčková, Jos.
Knorke, Vendelín Lokvemc, Jindř. Lokvenc, Jos. Pa
vlásek a Fr. Pilcová dne 26. února 1897 večer v Č.
Kostelci sami a prostředkem jiných měšťanostovi Kej
slarovi a učiteli Dobšoví a Romanu Foglarovi tím,
že se zástu lidí okna měšťanostoví a učiteli Dob
šovi vytloukevším a na Romana Foglara ve svém bytě
usavřeného se dobývavším táhli, ublížením ns těle a
na majetností takovým spůsobem hrosili, še se jim
můše o tom, komuš hroseno bylo, hledío na okolnosti
a osobní povabu jeho a na důležitosttoho zlého kte
rýmě bylo vyhroáoráno, vzbuditi důvodné obávání

vtom úmyslu,aby osobybyto uvedl seve strach anepokoj, čímž spáchali zločin veřejného násilí v 8. 99
tr. s. nasnačený a dle $. 100 tr. s. trestný,

©) že Marie Ditrichová téhož dne večer před
více lidmi v Červ. Kostelci tím, še vytlačení oken u

měšťanosty Kejslara a učitele Doběe, téboš dne rossuřen idemse stavéímse smála aříkala,fe ae
to vydařilo, v zákonech sapovězené činy vychvalovala,
čímžse dopustilapřečinu apokojidle $ 305 tr. z.
jemš se tresce dle téhož článku.

V důvodech obžaloby se praví:dno 26. úmora
1807 odbývána byla v Červ. Kostelciušší volba vo
litelů říšského poslance V. korie odpoledne. Volební
síně se nalezala v přízemí radnice na náměstí. Voleb
níe komisařem byl od okres. hejtmanství novomást

Kestalce, předsedoubyl po sákosěk tomce, ou by měk tomu povolan
starusta města TheodorKejslar, členy AdolfŠvorěíů
a Bedřich Malý, obchodníci v m Kortelci. Za
pěeovateli byli městský tajemník Josof Kosák a správce
městské spořitelny Jan Císař. Při volbě té stály proti
sobě dvě politickéstrany příkře naproti a sice strana

„mladočeskáa strana sociálně demokratická.
Strans dělnická nebyla ve volební komisi sa

stoupenaa šádalaproto,abymělanavolbaaskru
tinium jistý dobled. a komise starosla Kejzlar

tomuto vyhověl a žádal, aby dělnictvo si svo
o několik svých důvěraíků: zvoleni: Ladislav Prou

sa, předseda politického dělníckéhoBoka 3 Havlíčekv Č. Kostolci, Fr. Linhart, Josef. Jessí Lakš,

ippl,Fr. Sokolářa E Výtvar. pět4. hodině počalo tinium sa
volební komi8

iĚ* =

y .
Kostelci, jejíšto dělnictvo hlavně socialné 
<koustrana vKostelci tvoří, bytam dělnictva vý
aledek volby odělil. Tea učinil ata 20
dělnictro s továrny hraonti na náměstípevykujícvo

Ne a d. pakááí. © l vé námi vy lampové,vy jste. ii StarostaTh.Kojslerbylčetní
okým strášmistrem Josefem Nečáskemna zástup upo
porněn, vyšel = radnice, mapomenul lid k tichosti a

vysvětlovalma, vné yprotí volběsákoprostředk
nem pvšakzačelhalákatatlačilce
Eradaiůí Starosta jmenemzákosamorsě jaj Erose.

JE vyzval. Lid odpověděl řeovema brosil rakama.Nečáseka PFrioblmato obsadilivchodradní
„ bydo mizástup za starostou vmiknoutinemsohl.

Členovévolebaí komiceobávajícese, še lid by s
mokl volebních lístků a spisů zmocniti, zavřel je sa
početěné do ohnivzdorné pokladny. Zástap zatím slále
rostls skřikemdo radnicevmikaoutichtěl. Členové
volební komise po čtvrthodinném trapnémvolebnísísidostalistrachaprotoetarostaKejslar,učitelDoběa B.Malýsadnímvchodemzedvorado
Kaprové ulice uprchli. Kozák a Oísař odešli do svých
Vprvním poschodí se nalezajících soukromých bytů
„Jem Adolf Švorčík s městským strášaíkem Umlaufem
sesdršelitím,še dvořeze síněradnicedovolební

místnosti vodomcí chtěli uzemhnouti. Zatím četníci

přání zobodAo adajee, 3 ápeli lid jo sákonarosejití ae. Nikdo neposlechl, k Bořek,
maá silné a vysoké postavy vyrazil ©druhou polovici
dveří radnice, tlačící ne lid vtrhl do chodby, satlačil
oba četníky do vmitra radnice, takše četníci nemohli
další odpor klásti. V zástapukřičeli: Jem.ma ně, na
banda Iupičskou, okradli nás o V. karii, ne mé na

sloděje, i más, rospárejte jim bHoba, podejte je
sem, vy ožralové, vy slodéjové, vy nás okradli o
poslední kosí, myvás rozpářeme, af přivedou komisi,
starostovi 60 má hlava tit“ a podobně. V čele
zástupu stáli: F. Bořek,A Dítě, Č. Dostál, J. Don
bek, F.Draboň, A. Kojklíček, J. Kojklíček, Jos. Koj
klíčková, J. Kovář, J. Maršík, J. Pícha, V. Puš, 3.

Ripp, J. Babáček, J. Skoheraký, J. Slesák, F Sokolář, A. Tumaa A. Vomáčka.T%zatlačili četníky na
dvůr a obklopili Švorčíkaa Umlaufa.

Osoby ty jednaly v obapolném souhlasu, aslaší
je tudíš sa zástup sebraných více lidí, stejným svým
úmyslem jeden oslek tvořících povašovatí, který do

viz n domu1a pokoj tem vykonalna osobách,ranu a pokcjdomu toho používaly, tudfš na

A lan ise podařílo vyprostitia do1. poschodímlaufovi se slo vy a dol.
ke Kosákovi utéci, avšak Svorčíka, člena volební ko
mise sedrželi, kopali, nadávali mu, hrozili rospáráním
břicha a žádali za vydání volebních lístků. Švorčík
troul strachy, myslil, že ho zabijou, ale podařilo se
mu ke Kosákům rovaěš uniknouti, kdyš Lad. Proosa
chlácholil lid, še Švorčík sa nic nemůže.

Fr Bořek, J. Kojklíček, Josefa Kojkiíčková, J.

Pavlásek a jiní běšeli za Šrorčíkem do Ipoochodí,saklepalí na byt Kozákův, ale manžeice Kozákov
nechtěli se jmenovat, nýbrá kopalido dvéři, křičeli
„policajt musí dolů, musí na kůl“ a hleděli násilně
do bytu se dostati. Policajt Umlauf se strachu od
dveří utekl a schoval se, Šeorčík se ukryl do šatníku.
Socialistům se nepodařilo dvéře it a proto aspoň
klika od dvoří utrhli, I ne bledali členy komise
a pak neilovali vniknouti do bytu sapisovatele vo
lební komise a eprávce spořitelay Císaře. Křičeli:
„Přineste vokeru, rozbijeme tol“ a mlátili do dveří
asamčených, aš se tyto rosletěly.

Do p-koje Císařova vrasili Bořek, J. Kejklíčak,
Paviáéssk a Kojklíčkové a ne chodbě se tlačila oslé
řada vetřelců. Císaře se plali,kde jsou členové ko
mice a policajt Umlanf. Bořeka Pavlásek prošli byt
Císařův, který vyšed na chodbu, dostal ránu do bla
vy,takžebnedsasedosvéhobytuutekl.Lidse sna
šil dostati téš do kuchyně Císafovy, ale nenašed na
radnici, hulákal pak ne náměstí a po 6 hodině ode
bral ne do hostince u města Prahy. — Naradnici pak
se shledalo, še dveře do volební ríně vodonší, pak
dveře do byta a kucbyně Císařova a ne půdu vedoucí
byly násilně vyrašeny a ty přerašeny, še tedy
rozzeření sociahkstédo místností násilné se ode:
brali anebtak učiniti se snagiliatím se hromadně

jli sločinaveřejnéhonásilí dle $. 88. tr. s.

Borakný lid ve vyhraškách pokračoval,neboť© 8. bodiné večer vydel s hostince „u města Prahy“
s pokřikem: „Poďee 0e pénůmpoděkovat“, nadával
starostovi, členům volební komise a vůbec mášťanům,
takže v městě povstalo všeobecné zděbení, měšťané
uzavírali krámy, světla sbasíneli, okna koberci ucpá

NÍMZEEOU pompl ta soap (o
Kojalara, kběel „sloději“ a pakhoši dra kasy leda
do pokoje, načeš táhaul zástop před bytřídícího uči
tele Doběs, v téše ulici, avšek o samotě
poblíše lesa b Jse všech
stran drátěným vysokým plotem vkamenných pilířích

na o Dobešslyšel křik, uprchl
s kuchyně s nájemníkem do prrníhoposchodí,
obávalse týrání Ještě na chodbě slyšel bomchání na

í okea. To trvalo asi 8 inu jedovýmik bytu starosty spočal me
vytloakati, křiče: zabte ho © jiné vy

a sladka starosty trnuly strachy, avbot
hodiny nadával a kusy leda do oken

9 velkých tabelí rezbil a starostovi tím

spůsobil. Otu škodu welidumně jedma o to, aby nepokoj a postrac
alarové, Švorčík,

i:
E1:ši:;
EEHAT
i

kéSgoF$
;n

pro $ 209ovědšil
hlavně p.Švorčík, Nečásek, Friebl, Šr. Hůlko, Umlauf,

š

oslé Kejklíčko Císař

Marie Čímžova,MarioHanašova, Jose aMarie
Konókova.

Kojelars vy leh

sil přešínuohlakestí be, stedsprvních 
dá JŠ Uallní.a.

arie

aje ustarosty a učitele

nikdoneopovášíjejichspolkuněco
ně uiti okna b a šenení jic

J. Kojslar; Bořkovi, J. Kejklíčkovi,Jo

vé vláskovi ověděilisp Ja »

BY. Kojslara vysvítés fo 50 dopu
282 tr. s

Aatonia Dítě
nici, ově potvrdili Době,

itrichová oama 00 doznává,o při

KzaralenA spolapásobile ehlebilaprý 6e aradovala, fose

vytloaii MaašelůmJiránkovým mimoto řekla, žea

vána je sločin dle$ 99. 100 a 806,
Proti sakovi Dostáloví ovědčíNešásek,

byl meziprvními a do křičel vreslicenémzástepa„podejteje sem“— totišty členykomise.$$363.
Taktéž,voni Jan pk he hnjet mimoto

břicha, Upámt mejsoe áásí Čeli bejevu úadsti

“ Fr šek D. b a“ Poostatky a policajrabo
Bojvíce dorádal. ($ 182. 284, 83), Stejně si počínal

í
s

Jecef Kojklíčebk, který křičelvedle staněných
dávek „jen tam ne mě,aťsem dají cedulky“. Stejněsi Antonína Kojklíček. DosraJosefa Koj
klíčka, hrozilarakama starostovi,vyplasovalajayk,

nadávala slodějové, skrátka sobě nejhůře po
čínala, neb i otráámistra sádala, jim ta komisí

Phavénuěla.J5í lstr A oetia Btroubel Mjijakoí m ucasti i

Mk tě 1Ohomů rblkorámosef Knorke, Siletý voleba:bo
aje k vůli mí ami do nešel, a prodělaly me
volbě do továrny , oznamuje, Še to špatnědo

Bila Na Frantiéka Kejslare křičel: „Huráns tohoiola |“ U Dobšů vybízel lid, aby táhl na Foglara a
dobýval se pak do jeho bytu. $ 285. 99. 100). Man
felé Kočovi se před radnicí rovněš vysnamenali.
(Josef Kovář vanikl do radnice, kfíčel, še je staro
sta špici a še by ma patřilo, dáti nu přes hubu.
($ 303. 83.) Marie Kutábová volala na lid, kdy$
četník a starosta vybízeli jej rozejití: „Nevěřte mu,

on hás všdycky tak uchlácholí jako při všech stávkách,které jsme měli a pak jeme z toho nic neměli.“ 8. 283.
Frant Linhart prýrovněš neuposlechla nerozešel

ce. ($ P) áčamtotliprýhe ©nandžjch Lokvonce 899. 100. ili p výtržnosti byty starostý
Kojslara a p. Dobše. Jaroslaje Mařík vyhrodoval
s Kovářem Hejnmovia starostovi a nerodešli se. (f.
83. 183.)

Jan Mrština poněkud podnapilý volal před
radnicí: „Jen nu ně, na bandu, lupiče, nasloděje,

jim břicha, okradli náa o V.karii“. p 383.89.) Anna Nemejtová byla v prvních před
radnicí, nadávala a vyplasovalajasyk. $ 263.) Josef
Ošdiam chytil ubobého Svorčíka na chodbě za ra
mena a hrosil mu rakama ( alovy: „Ten váš kluk,
ten roznášel volební lístky, zlodějové, olralové,
ochlastové, vy jste nás 1 o pátou kurii, o po
sledsí kosČ, my vás rozpářeme!“ Četník Nečásek sl
bo téé volat: „Pojďte, po,ďte, tady musí někde být,
at nám dají cedulky,kam by se poděli. Žena bo mu

A0 večer zavřít, aby se dalších výtržností95. 283.)
Josef Dlouhý, 19 letý mledík dosnávéá, do při

všem byl, alenic prý nedělal Císařová "bo po
jejím byta „saruku“ vodsla. Svědcí potvrzují, žetam
hrozivě hledal volební komisi ($ 100., 288., 88). Joa.
Pícha tvrdil, že ho do radnice „volali“ jako důvěrní
ka$ 283., 69., 84.) Františka Piloová pomáhala teké
měšťtákůmnebánět strach ($ 99., 963) Václav Puš vy
hrošoval prý rukama ($ 83., 84. a 288). Vilém Puš co

merozečel ($ 264). Jam Binh šel Coradmice jakodůvěrník k vůli . Bvědciale-potvrdili,
že před radaicí kloboukem na lid kýval, pak v chod
běmeŠvorčíkase hnal avolalnaměj, aby ovolal
tu městekourada, pakáž.Po výstupu v radnici ovšem
lid chlácholil. ($ 3985., 496., 83. a 8+.) Jan Rebáček

byl do radnice vilačen, ale v
onŠvorčíkauhodil a jepro $285.882,

84.) žalorán. Josef Skal prý aj velice zu
živě a volal: „Pojďte jen tam, af znám dají lístky“
— ovšem je chtěl vymutit násilím ($ 383., „ 88.

Jomí vaikl o8 do prrního poech
(S 283, 85.) Fr. Sokolář čel
véraík, kdež viděl starostu a
(S 83., 208). Veronika vysta

radnicí ($ <83)Ant. Tuma hrozil prýřadách aa
bodbě i: „Počk sakramensky, jak
H dám, to 60 i neodpastí“. jm Proasoviděkuje a

Švorčík,še více stýčen nebyl. (8 183., 83.)Ant,

pose Th. Kejslar,rorčík, Mal J. Přtřinaem. tejemník J. Kozák,

práve řitelny Jam Císař, strážmistr J. Nočásek,vodčí 5 Priebl, alažka M. Hanušová, obchodník
B. Malý, Bošena Pavlová dělníce, řemenář Fr. Hůlek,
bervíř A. Hejna, tkadlec J. Jirásek, lékárník J. Kor
dina, obchodník Hurdálek, strášaík J. Umlauf,
Foglar obchodník, Aloisie Fiedlerová, řesmík D.
míček, Františka Kojalarová, obchodník L.

K. Hájek, fesaík J. Kojslar,pekař Ed. Hanuš, barvář
J. Hejslar,tosníkprokose
Foglarova, příračí G. Fog-ar, řeznický Fr. Hůlek, po.
hicejní komisař Fr. truhlář Jindř. Kalina.

Bále byli volání: Odo Fiedler, obch. cest
Fr. Astr obch. N.Kojzler, soakromaíkJ. Ko
fakrista A. Vacek, učitel Fr. Zoček, bostiaský

slevKojalas, divnostaík Fr. Netval, zahradník Č. Bagtož, ce J. v Joa. Švorčík, právník
Burdych, Rodolfina Kejslarová, V. Kojalar hostinský,
Emilie Bachardová, trahiář Flor. Ladvík,
Jan Škode, holičA. Sedláček,

obšalovanýchmělipatrněnastadovanéleči, chtěli.
oondemodřikati, aby jich pak v socialistických.

k agitačnímČoslům vyušitkovati mohli.
soudníhodvoru, paa nemekébosoudu.

BStolla, obezřetně, rásně © přehledné líčení řídil,
mepřipestilničeho křeči, o se přímo mevstahoobšelobě,Obžalevanýma svědkůmodcb
Joval,poaěraděsoadmároshodovatijean

Ls
i vinu jtm.

KadesénoUli lo. Faxpředmoda uposorm ka
šalovaného,co s0mu vina klade, vyzvalbo, se
vil tvraení své. tímto

přelíčenístaloso je žetoto skoně-nozatřiač jinak týdemi déletrvati mohlo Žalování 1

.. byli tomu sajistéb povděční smaobÝ s míchstohovyvásl. Státní návl p.dr. Habáčekvprůbě
hu líčení vzal žalobu zpět proti bratřím Lokrencům
a Krojčové. Obšalobu odůrodail stručné ale velmi



. věsně. Pan de, Kosrner mluvil a salovaným
nočkodál.Takép. dr. Fiscberse vobbajovacířečine

Ve utředu o 6. hodině večerní byl ros
jménem Jeho Veličenstva císaře. Z původně 36

pbšalovaných odsouzeno bylo jen 18 a sice: Bořekna
6 měsíců těžkého žaláře 16 tostřeného, Josafa
Kojklíčková na 12 měsíců těžkého šaláře s 18 posty,
její otec a-bratr -ma 6 měsíců těžkého žaláře (první
dostalk toma-3,draký12postů),JosefOžďáana6 mě
díců těďk žaláře, 12 posty sostřeného. Ostatní,
kteří byli ovedení a unešení okamžitým rozčíle
ním a pradkým pohnutím myale, odnesli to vězením
© aice odsouzena: Veronika Sedána 1 měsíc tubého
vězení; 7 dnů lehkého vězení dvěma sostřenébo
destali: AL Cikáne JenDoubek,Jan Mrština. 2 day
věsení a 1 půst d a Marie Katíkovrá; 10 dní

modachéhovězenídostal Fr Drahoň a 5 dní Jan B lPolahěající okolnosti mnobým prospěly; jesti vý
trestu „a přestupky žalované 1—6měsíců, nasločiny
$—5 roků. Obžalovaní po vyslechnutí rossudku si ve
lige oddechli; mysleli, že to pro ně dopadne hůře.
Vůdce výtržníků František Bořek prohlášen hned sa
zatčena a odvedemdo šaláře; ostatní odsouzení pu
šiění zatím na svobodu. rU obžalovaných odneslo pvé
poblouzení pouhým strachem. Mnohé proti nim se vy

mě maobé zapomaělo.

Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 18. listopadu 1897. 1 hl.

pěenice zl. 7-96 až 10.0, žito si. 6.70 až 7.00, ječmene,
zL 4-90 až 6-20. oves zl. 2-80až 3.85, proso si. 400,
4'10, víkve sl. 6-— aš 000, brách sl. 730 al 10.00
dečkasl. 14.508 10:0, jáhly sl.9.00 aš — 16.50, krep
—uš 23-—,bremlorůzl 1:16aš180.

V Králové Dvoře n. L. dne 13.listopadu 1897
přenice| v-00 6-00, žito 6-89 6-70, ječmen 000 0-00
oves 280 305, hrách 8.— 9-—, dočta —00 ——
vikov 6-70 7-29, jábly 8-—, 15-50) kroupy 8-—12—,
brambory 2-10 2 20, vejce (kopa) 2-00 2.—, máslo 1:00
1.06., tvaroh 14 kr. mneso hověsí 64 kr., maso telací
46 hr., maso vepbové 7% kr., tmaso skopové 00, seno
8-00 sláma 2. 0- «ves 7-70 7-80.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
Ve Vašem závodě vyhotovená socha Těla Páně

pro Boží hrob na Kalvárii, v životní velikosti líbí se zde
wšeobecně | tém, kteří radili, aby objednána byla v Ty
rolích. Jeem tomu velice rád, že k mé spokojenosti tak
slíčně vypadla i také z té příčiny,že naše domácí uměnímůžese zahraničným závoditia mámmenítřebaprota

kové umění za hranice českomoravské chodití.Sesvláštní úctou

< čestný jděkanna odna

Valné, dmAada" S 10)

Jeslechrámové" = jsmpw
Boží hroby se slohemkostelůAhleoé

Křížové cesty -z relifařesnnéneb lité.Sochy
Poř č"měleckýzde

tvejkerá kostelní zařísení ručaje vě umsochařský a Pezbářský

Yosef Krejčíka o Prase.
P"Šáe8. Mlostrovanéhi, udkrosy očtyfrako— v 6ros

1. Výhodnépplatanpod í

K
InserujteRoe
před Vánočemi
uozávott č
Újistý úspěch

BRE Tnsery U se vkusně a vý
————mČeny mírnéI—

K HERINK

Malá Karlova alice

—— čáalo 1M47-L,

ata, šádatik-bercovéM Udáníjakostič: uno. (2: ohftkpm nábytek

AŘZŘ:Pánhn) abí bíSpanídetítánblhání.ls©Dn Chbuém

ší= =pon M
: Tychlopra(i ni

. se ždímadiem
Ára nejvýšvýhodné vahledem k úspoře času, my)

je dla e k docileníčistého prádla, aniž bytím
dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

74 Buckave Smidarech,*
kde možno též veškeré hospoářské strojenej- £

novější „soustavy důkladně zhotovené sa ceny (4„9 levnéabdržeti.'
Uposorňaji na sdokonalené nejnovějšířezací £b

stroje excentrické a mláticí stroje s količkovými K
ložisky. ©Pynof stroje má téš na skladé p. Karel
Dušek, na s0. Jasekémnám.v HradáKrálovép

a p. Ko)ét, botelier | v Bělobrádě. RK4
VPOTYGTPOTPOPOIPYIZY VPP VYZKZYKÉĎ 2" 20

: Větší zásoba

Jelelováo soma
je na prodej

PDAA.a

LPÁŘÁKÍ

(232)

IJ. BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T. kněžstvu a patro
nátním úřadům

ka pozlacování oltářů, náhrobků |
a veškerých potřeb kostelních.

Mimo to přijímá a vkusě provede

malby chrámů.
Vzorky pžedloží se na požádání.

i Veškeré zakásky vyřizují se vkusně tr

vale a levně. (12)1

elká Úspora Úopiva.
Ku dveřím a oknům

dodává dle barvy nátěrů

nejlepší ucpávky
Frant. Knepr,

sklad a výroba nábytku v Hradci Kr.
Malé náměstí.

L bn náma:Kotva.
[LINIMENT. CAPSICICOMP.

z Richtrovy lékárny v Praze
uznává výborné,bolestiutičujícínatírání;M Z o m401ke.701 2ul
Věsobocněoblíbený touto

domácí prostředek
žádej všdy jen vpůvodních láhvíchs naší ochrannou

etvřu=
Brd oratiný © přjmijen láhvo 4 trav JEPONI|

T
YZ

L ročník vyšdv 35:000 výtiscích,

ochrannou sa přípravku.

„Časových Urah* rečník IH. přins

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ VPraze,

kterou promlavil J. M. vdp. biskup
Edvard Brynych

o katelickém ajezdu v Hradci Králové.

GenaAr, Přivětšíchobjednávkách60proc.Sley,

1

Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenách nachází se

v Hradci Králové
u pana A. Dvořáka

v domě č. 164 na náměstí, vedle c. k. soudu

| kdež lze dostatí řádně a solidně pracovanou Jy
| obuv-z nejlepšího materialu, od nejjednoduš- f

šího aš do nejjemnějšího a elegantního
provedení.

Výhodná koupě
WM“pro každého. "PB

Veškerá obuv zhotovena jest s kůže vy
robené ve vlastní ostrojní koželužně a
můšeme tedy za solidní material ručiti. 199

Mezidomácímí léky
jichž užívá se jako bolesti utišajícího a rozhánécího na
tirání při nastuzení a pod, zaujímá Lémiment. Capsies
comp. z laboratoře Richtrovy lékárny v Praze první místo.
Cena jest levná, láhev po 40 kr., 70 kr. a 1 zl. a každou
láhev poznati lze po známé červené kotvě.

JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚN K
nabízína dobu podzimní

čistě vlněné látky
ORP“vlastnívýroby.<

Račteš učinitije od objednávkuna

Děhuje všem svým milým ono avelectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. (16

wp-Vývezdovšechsemi! ij
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: | Zlatá medalic
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1893
nejvyšší vyznamenání: Čestnýdiplom státní. Na hos
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. 1. cena.

Čestný diplom N. V. Č.

Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

(ovárnana piana,pianinahamont a varhany
AL HOGŮ LAOTA

V Hradci Králové

Filialní sklady: ve Vídni, ITI.
Saletiane e di. v Brně,
Orelská ulice č. 7., v Praze:

Král. Vinohrady, Karlova8
odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
s anglickou repetiční6 oby
čejnouvédeňskou mechanikou
sovcho smnačnésdokonal ného

provedení
a harmonia ď

evropské a americké soustavy
všech rozměrů v cenách, při
Jadné zevní úpravě, zaručené
trvan Jivostí a vyrovnané uhlazené 1vydatné vzuěnosti
. neobyčejně levných.

Tř na splliky za výdodných podminek.

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko.
Záruka pětiletá.

Ma Vývozdo všechsemi!"as

Kpříští <stavební saisoně
doporučuje

Ů lesní laspekoe v Týništi z vlastních lomů|
v Dřižnách blížeVejenio

kamenné desky
římsové, chodníkové asehodové.

—ÉÉ.É-...
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Uposorňejeme sejmena na zvláštnost

vplotnách kanálových.i
Bližší zprávy obdrží se

+ v hotelu „Adalbertinum“. +
Objednávky přijímá a dotazy zodpoví

(34897“| lesní správa v Týmišti m. 0.

TsamI

hobd

Phd„7hd
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Pravý nezkažený=-ěelí raed.

čistí krev maši, podporujepravidelné tróveníTor
vným, bledým, lidem o šeladka

a sotavujícím 10.Zavrabné poučení přidáno
(174) je ku kašdé láhvi medu.

Zaručeně čletý mod ize koupiti
u Antonína Sej nohy,
eukráře na velké podsíni v Mradel Král.

Zelezné
mříže, okna, okenice, dvéře, vrata, ploty

my-Železné ha

OO0000000000000000GV0O000O0000O0O00000O0O00000000

Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.

duporubuje

záoleny krajkové bílé, zácleny krajkové creme, záoleny krajkové barevné,
záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony lát
kové, záclony marokánské, záclony žinilkové atd: v nejbohatším výběru

v továrních cenách.
Bu“ Mlustr.oenníkyzdarma afranko. “i

O0O0O00O0GG000000OOO000000O00000OO00000000000000

SINGEROVY
Šicí stroje

pro domácí potřebu, umělé vyšívání a průmyslové účely věcho drahu.
Přes 13 milionů

vyrobeno a vyprodáno.
Singerovyšicí stroje těší se světové pověsti pro svoji ou jakost a velkou vý

konnost, čímž se ode dávná výrobky Uinger vysnamenáv .
Bezplatné vyučování též modernímu amělému vyšívání.

k
JiříkovatřídaSinger Co ako spol, třída370.

Dřívější rma G. Nelálinger.

Svojik svému!s SOSŘ
éi

eooenena aaosunovozěAe
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Koberce, záclony, hůné, přikrývky, pokrývky, žíněnky a žině

prvního českého závodu

Adolfa Novotného v Týništi n. 0.
W>jsou opravdu nejlepší. -iy

Kdo u mne kupuje, českou věc podporuje! (i nejmenší zakázky se vděčně přijí
mají a co mejsolidněji vyřídí.)

Dikňosdání.

Za příčinou našeho sňatku dostalo se nám písemně, ústně i tele

graficky tolik vřelých projevů blahopřání, že nelze nám tyto každému
zvlášť poděkovati a proto vzdáváme tímto

ej vřelý dík všem,ws
kdo poctili nás v den sňatku jakoukoliv blahopřejnou vzpomínkou.

Zvláště pak děkujeme co nejuctivěji J. M. nejdůstojnějšímu Pánu'

V úctě veškeré

Jan a Pavla Slukoví,
©novomanželé.

joke

or pre .
xvyprodej. x

Za příčinounenpdáli přvolorbyvyprédámvětšímnotníví

zboží soukeného
bodlcího ce na obleky, ovrchalky, menčskory a
simníkypropény, jekoš| as snkotyaoděvy
pro dámy.

Vše pod cenou kupní.

J, Y. Špalek dříteJ. F. Krušvic.
(230) tovární sklad saben v Uradel Král.

PEEREO OHVOHNNH

HHospod yně
se příjme hned na faře v Olešnici u Nového Města nad
Metují buď svobodná aneb bezdětná vdova, nejméně 40
roků stará. obou wssyků oemských mocná, zachovalá a vo
vedení takové domácnosti --bezn-lá. Dálší dohodoutí ústad.

Lndvik Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradel Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male ostelů
8 při trvanlivé malířskétechnice.

Provádím malby od jednoduchého aš do
uměleckého spracování, restauruji staré maby

nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
loji obrasy nové. (2)

požádání o va slohu stavby kostela se natně vypracují s rospočty předloší.

IKOOODOOOOGOO
Bohatý výběr všeho drubu náb

Nábytek. Vybavy pro zověsty.
+ Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložaie.

Výroba a sklad nábytku

KT SKUHERSKÝ,
(95) w Mradol Králové

Svatojánské náměstí číslo 87.
Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petzol. lamp.

„TonkanákrenynepořádáníKo,
W.VACEK,

ZÁVOodŠkolkářský mm
>., PamětníkuuChlumoen.C.

simnía jarní"Vynesováaí sromy ©
Voené vysoké i krsky, sasenice pro šivé
ploty, křovinyozdobné. konifery,divoké stro
my pro stromořadí, plášata atd. Statisíce
sazenic v sásobě. Levné ceny —Výborné

zboží — Poučný cenník zdarma.Fa
" Kočáry

o vější soustavy, práce solidní,
"no eny levné doporočaje

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradci Králové.

Aymnamenánna výstavách: v proměř sálíbraou, v Dobrušce zlato

eg: 3

*

pokorehkovkrmedalií,vdiplomrenéKa ÝEk s korunou.Mx
L—liskembisk.inkarnyv HradciKralové
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Zroadlo fariseů.
Jak známodělali sefariseové jedinými plniteli

zákona Božího jinými pobrdajíce aChyby jim vyčítajíce. Na samém Kristu viděli chyby a šli až
tak daleko, že mu chtěli vytýkati nestřídmost v
jídles pití, protoženěkdy utoho neb onoho
hostem byl.

Obzvláště pokryteckypřísní byli na pohlavní
mravnost a přivedlipřed Krista ženu v cizolož
ství dopadenou. Ale pán chtějeje šetřítipsal něco
prstem na zemi a páni*mravokérci čtouce — jak
se domníváme — své jméno mezi cizoložníky je
den po drubém tiše se vytráceli.

Podobně to dělají páni farieeové novověcí.
Na katolickém dcchovenstva alídí po každém prá
Šku, a kdyš někde něco vyslídí, pak to s dábel
skou škodolibostí povídají celému světa. A vypadá
to tak, jakobysvětští liberálové a obzvlé
ště pastoři byli jako andělé.

Neupíráme, že lpí na tom neb onom katolí
ku nebo i knězi poskyrna. Nepřislíbil Pán církvi
své — jak dobře anglický Newmann napsal, —
že budou všichni členové její svatí. Naopak zřej
mě řekl, že bude na poli efrkve pšenice i koukol
— ale slíbil jí, že neporušenou docbová až do
konce světa — jeho pravdu. Právě proton,že ne
sřídil církev svou tak, aby byli v ní jen svatí,
vzal v počet apoštolů Jidáše, všal za apoštoly li
di s chybami a křehkostmi, jak se shledalo i na
samém Petru. í

je vyznání a přiznání naše; myslíTo tedy
me, že mužné a upřímné.

Bohužel,žemasadiohodpůrolektétopří
tmosti Denalezáme. Páni pastoři a jim aloušíe
plátky kroutí očima proti porušení celibátu a sebe
dělají nevinnými a čistými. Vypadá to tak, jakoby
chtěli říci: Koukejte,jací bříšnici jsou ti katoličtí
kněží, podivejte se na ten celibát, co zaviňuje
nemravností. To my jeme ma tom lépe. My žijeme
ovšem v manželství, ale ostatně čistě a bezvadně.

Neradi to činíme, ale jsme konečně Hlasy
ze Siona a jinými pastorskými organy a organem
německé protestantkv vulgo „Národními“ nazvaným
nuceni i v této věci se ozvati.

Otevřeli jemeknihu dějin a nalozli jsmetam
krásně ukazující zrcadlo pra ty farigeje naše.
„Prosím páni, ráčej dál, ráčej' nahlédnout, co 8e
zde všecko spatřuje“. Tak volával jeden majitel

penorámy. .
- Roku 1676 vydal v Ingolstadte Sebastisn

Fiaech, druhdy evanjelický kazatel v Mansfeldu
dvaadvacet důvodů, pro které on již stařec k cír
kvi katolické přistoupil. Jedsím z mich byla ne
mravnost pastorů.

NAčkoliv — tak píše — ženy mají, nemají
na nich dosti, a k ukojeví nenasytedlných žádosti

FEULILETON.
Žijeme 7 dobách protekce. Ať se jedná o co

koliv, o obsazení místa policajta nebo poslance,
o mravní zničení poctivého člověka či povýšení
člověka pochybné pověsti a ještě pochybnějších
vědomostí, všudy vzácná a hrdá paní protekce
hraje důležitou úlobu. Ona prostírá své jemné
nitky na všechny strany, zmocňuje se všech tříd,
nasazuje lidem kouzelné brejle, jimiž vidí a po
zorují vše jinak, nsž jak ve skutečnosti jest. Ne
máš-li, příteli, buď peněz — ale hodně peněz —
nebo protekce, jsi ztracen. Číň co chceš, pracuj,
namahej se dostat se z té sítě ponížen:sti, siť se
natrhá, ba klesáš vědy hloub, až se unavíš, až
přestaneš se zabývati bléhovou myšlénkou, že bys
mohl také vyniknouti a ocitnouti se na výsluní
štěstěny.

Paní protekce našla si v našich dobách místo
a působiště velmi důležité a vzácné, v tisku. Ne
mluvím tu o tisku židovském, jenž s drzou chlu
bivostí vtírá se všudy a hraje si na jediného znalce
a řiditele veřejného mínění. Ovšem, je velmi těžko
roztříditi, co židovský a nežidovský tisk je. Naši
páni boucbaroni, čí pardon, privilegcvaní vlastenci,
od té doby, kdy na vlastenecké smýšlení nehrozí
trest žaláře, jako to před nedávnými časy bylo, a
kdy páni páteři nerozpskovali se pro vlast a národ
trpěti tresty a žaláře, od té doby mnozí páni vla

0.
vostí dle Lutherova národu Často svých alušdk
k zlému ušíVají a co ještě banebnějšíbo jest, to
se nestydí | manželkám jiných násilí činiti a že
mezi sebou půjčování (neb směnu) šen si

zavedli. Jáby se neosmělil tuto věc veřejněpřed nimi tvrditi a peáti, kdybych se za mé dlou
holeté známosti s nimi toho a mnohého jiného
jisté a často byl nedozvěděl. Jenom jednu věc
chci uvósti. Jistý vysoce postavený kazatel ch tělaemnouozměněnašichmanželek6mlou
vu uzavříti a pokoušel se o to, aby mne k
tomu přinutil, když viděl, že sc k takovému slo
činu nijak přemluviti nedám“.

Prosím páni, ráčej' nahlédnout, co 86 zdo
spatřuje|

Tak vypadla ta „reforma“ — oprava — cír
kve a spustlóho prý katolického duchovemstva. Je
to ta „veliká mravní očista“, kterou udělají Nár.
Listy? Což divu, že za takových poměrů trident
ský sněm celibát — bezženství — kněží nezrušil.
Ne — dle orgánu německé protestantky — ti vy
žilí starci ale ti zpustlí pastoři přiměli nejlepší
a osvícené biskupy na sněmu tridentském ktomu,
že nehlasovalí proto, aby z obledu na nějaká po
boršlivá porušení celibátu, ženy kněžím dovolili.
Pravilť asi takto: Užíváli se prostředků, jež vá
boženství poskytaje, lze úplnou čistotu a sní
vznešenost kněžství jachovati. Bez nich
budou i v manželství poboršení a hřícby cisoložné

tedy větší, než jen obyčejná nečistota svobodných. —
Jest pravda, že svět na svobodném koěsi

každou skvrnu lehčeji vidí a raději hledá a že
manželství pastory oproti podesřením více chrání.
Ale právě proto, měliby zanechavše takové pře
krásné zrcadlo „otců svých“ v dějinách, tím více
mlčeti. Kdo má máslo na hlavě, ať nechodí na
slunce, dí přísloví. Když 1 ženatí pastoři tak blu
boko klesli, jakým právem přináši n. p. p. paster
Šádek v Hl. ze 9. lokálky o slávě celibáta. Jet
skutečně ta sláva toho pastorského manželství ve
lice vybledlá, když se jen někdo najde, kdo pá
nům fariseům dějinné zrcadlo k nahlédnutí ukáže.

Před několika lety pustil se chocenský dvoj
ctihodný pán v HI. ze S. do celibátu. „Čech“ 1u
řekl, aby do téble věcí se nepouštěl, že prý mu
řekne, kobo udala katolická služka za svůdce,
když ze služby v jistém „reformovaném“ domě
bez věnee domů přišla. Vysvitalo by z toho, kte
rak jistý reformovaný pán roszmnožuje podivným
způsobem olrkev — katolickou. — A dvojctihod
ný pán o celibátu více ani nemukl. Přesvědčil-li
se, nebo nepřesvědčil, nevíme, ale strach nepo
chybně dostal, protože na dívku ta ubohou lehko
se bylo doptati v jisté vesnici mesi Josefovem,
N ovým Městem a Opočnem.

Co pak se týká světských našich pánů fa

stenci přijali nejenom židovské spůsoby, ale také
židovské peníze. —

Takový židovský dobrodineček může býti
metlou své krajiny, může ve věcech národních
desetkrát zraditi národní věc, jen když hodně in
seruje, aby přeleželé zboží odbyl a kapsy si na
plnil, jest přítelem mnohých těch národních veli
kánů. Za odměnu pomáhají mu národní hrdinové
pilným potlačováním všech zpráv, které by lidu
mohly otevříti oči. Jakmile však někde se vyskytne
něco o dobrém katolíku, ach, s jakou pochoutkou
se na to vrhnou, jak radostně postaví se do po
sice mravně rozhořčených karatelů a ukazují, jak
darební, škodliví a potupy zasluhující ti nešťastní

lebníček poslal aspoň jednou týdně těm pánům
tučný inserét, kdyby dělal komplimenty, och to
by bylo chvály! a

Naši patentovaní vlastencipřijalrhiěÉdov
ské spůsoby. Dej si pozor, milý čtenáři co ff)
oapoví některý syn z Israele, budeš-li se ho ptáti
na jiného jeho sauvěrce, jehož snad ani nezná.

»Tuze hodný člověk«, počne se řinouti proud
cbvály. »Má mnoho peněz, jest znám v celém
kraji a nejlepší páni ho navětěvují,«

Tak je to také v uašem moderním tisku.
Ted, kdy duševní hrdinové a velikáni vyrůstají
zázračně přes noc jsko bouby, není divu, že se
mnozí hned neznají. Ale jako žida poznáme podlý
tváře, tak poznáme ty pány, kteří mají svobodo-, ;

=-hn]

riseů šenatých, o tom právě katolické dnchovní
správy celé kroniky by sepsati mohly. Jeť nejen
v Praze „moc hodných“ pánů, kteří služkám ku
pují na šaty, nýbrž i na venkově; a jístá ohavná
místa čítají mezi hostmi i „ženaté“ — „moc vá
žené“ —pány.

Našim přesvědčenímje: Spustlík hledá vtom
útěchu, najdeli na knězi skvrnu. Odtud ta škodo
libost, odtud ten jizlivý posměch pastorských listů,
mobouli vzdýchati nad pádem kněze. Naším pře
svědčením dále jest, že mnozí pastoři, jsou nábo
ženští pochybovači a nepožívají pokoje duševního.
A proto i jim je jakousi útěchou poskvrna Ipicí
na knězi. Pak je k tomu žene vůbec neuhasitelná
zášť a nenávist všeho katolického již konfirmací
jim větípená. Dále jsme přesvědčeni, že mnoho
v tom ohledu rozšíří se lží a pomluv, takžeby
opravdových vádů bylo o mnoho méně. Kdyby
chom my chtěli všecky babské klepy o pastorech
hned na buben dávati, nalezli bychom o mnoho
více látky. Páni možná že toho vědí více, než my.
Ale ta Čest se musí jejich lidu dáti, že dovede
své pány krýti, náš lid však? Bohužel, mluví vše
i před nekatuliky. A co díme ke konci? Inu, že
„Obnova“ je listem nízkým, špinuvým, sprostým
atd. atd. atd. Organ německé protestantky sbírá
kal ze všech stran a nejčistší členy kleru katoli
ckého zasypává nadávkami, on je list, který
s Obnovou ani polemisovati nemůže. Podobně 8a

" nadávají prasprostě i venkovské lístky, ale„Obnova“ ta má všecky zulibat. Obzvláště orgánu
té německé protestantky toho farisejství nesluší.
Zdá se nám, že stárne, a musí se tedy „šminko
vat“ — líčidlem se natírat a „stydět“ jako stará
panna, která sama sobě se zdá hezkou, ale jiní —
se usmívají.

Flaschovi nadali po jeho odhaleních pastoři
následujícími slov: „On je zlotřen a zatracen, ten
zrádce Boží Flaschb, ten mameluk a nástroj sata
nův; mělo by ho sedm čertů vzít a za živa roz
úrhat“, (Z kázaní r. 1589 proti římskému antikri
stu a jebo rotě.)

Jen dál páni, ráčej nahlédnout, co se zde
všecko spatřuje.

Spatřuje se tu v tom zrcadle, že — kde pa
stor nebo liberál — nemůže nic vyvrátit, odpůr
cům vyvadá, sám ale „nadávky“ vyčítá.

Národní Listy — a naši rolníci!
Každý pozorovatel politických událostí v Če

chách ví, že nynější poměry jsou dílem mnohaleté
podrývačské činoosti „Národních Listů“, které svou
stranu vytvořily a jež nad ní neblahý vliv podnes
udržují. Dřívější politiku českou zavrhl národ proto,(ND >
myslnost ve výhradním užívání, podle jich chování.

Sotva totiž kde se takový kos najde, už je
mu víra a blasatelé víry trnem v oku a hned
zkusí svůj um ve vylévání různých ušlechtilých
výrazů proti tak zvaným klerikálům. Podle toho
hlasu poznají ho druzí a byť na sebe na vzájem
vrčeli, přece v téhle věci jsou svorni.

Různé ty svobodomyslné, radikální, pokro
kářské a Bůh ví jaké ještě časopisy nežijí sice
mezi sebou v přílišné shodě a byla by to výtečná
humoresks, kdyby se sebraly různé ty titulatury
a zdvořilosti, jimiž se na vzájem poctívají. Ale
ukáže-li se jen jediný katolický časopis a dovolá
vá-li se práva na svou existenci, chce-li také hlasu
svého pozvednouti a něčemu rozuměti jinak, než
oni rozumí, je oheň na střeše. A jaký oheň! Velké
časopisy spustí naň z hrubých kusů jako ve válce
z děl. A za nimi rachotí ohlušující střelba malo
i velkokaliherních pušek, venkovských časopisů.
Nebohý kněz, který se jim dostane do rukou!
Prohlédnou ho od podpatku na špičku vlasů, od
doby, kdy spatřil světlo světa až do poslední ho
diny, kterou právě žije a teď světe slyš, jak ni
cotný, špatný, jizlivý, hloupý člověk se lo skrývá
pod rouchem kněžským.

Ano, kdyby to byl nějaký panKarpeles nebo
Jeiteles, jenž si několika bankroty chytře prove
denýmí pomobl k penězům, bylo by to něco ji

fcí, všudy svou šleche'ností a štědrostí známý
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ta dobu, ktarak vodnýmia borpodstato ibyla vožkeré la sroění hosla, $ k krok za
krokem v parlamentě tíšském injzí výzvamdelo
gace eské co strany národní, A jak protněňuje
de vstranučistěvládní,kteréžjedinýmapo
sledním ollem jest, udržeti nynější sonstavé vládní
potřebnou pro formu konstitučeí perliamentární
většinu. Dovodili a dokázali jsme nejednou, že
nynější soustava vládní jest právě tak německá a
poněmčující, jako její bezprostřední předohůdkyně,
a že přirozeně i většina říšské rady, tato domn/le
slovanská většína není ničím jimým, než majoriso
váním stran ve všech klubech, kteréž tvoří pravicí.“

V témže článku se „N. Listům“ nelíbilo, že
velkostatkáři popřáli několik mandátů staročeským
a duchovním velkoatatkářům a tvrdily pak: „V mi
nulých sněmovních obdobích poměr tento spůsobil,
že nehnuto na sněmě českém am: jedinou důleší
tostá národní a polittickou.“ ©Státoprávní resolnce
Staročechů a šlechty se „Nár. Listům“ rovněž ne
líbila a psali proto: „V politice, jak známo, můše
činiti nárok na uznání výsledek.“ Článek ten
končily ještě slovy: „Čo mobou voličové čeští po
tomto všem ještě očekávati od strany, jež sama
tako ortel nad sebou a činnostívynesla?“

slibování byly „Nár Listy“ ovšem pra
vými chlapíky. Jejích majitel nechtěl o ©
s Uhrami ans slyšef a starěl se jako nycí Frant.

Markety r. 1890 častoval v Kouřimi štědrý pan
dr. Engel posluchače své ajištěním, šeby rolnicívo
české nepotřebovalo prositi o těch několik tisíczlatých
subvence na živelní pohromy, kdyby těch 60 al
lionů zl., co se vybere daoí, zůstalo v Čechách.
Namítali jeme tehdy blavnímu volebnímu agitato
„rovi „Nár. Listů“: Což je p. dr. Engel skutečně
tak naivní, že myslí,že 83 sČechjen tak beze
všeho peníze vyvážejí, oož není p. dr. Engel sobě
vědom, že kdyby se také hned zřídil český atát,
asi podobným spůsobem jako Ubry, že by sám si
musil platit vojsko, soudní i administrativní úřed
nictvo, vyšší školy atd., že by musel jistou kvotu
platit na společné říšské státní dluhy atd.? Nač
maluje p. dr. Engel českým rolníkům a řemealí
kům pořád straky na vrbě, že kdyby těch 60 mi
lionů zůstalo v zemi, že by jim stát platil dluby
a dával jim na zvelebení řemesel a hospodářství
nějské snad subvence. Věří p. dr. Eogel snad
takovému povídání anebo si s ým lidem jen
tak kašparuje? Vůbec na jedné straně chce p. dr.
Engel co nejvíce žádati na potřeby naše s četných
milionů daní, na druhé straně ale nechce, abychom
žádali o caparty.
Český lid byl tehdy pro klidné a věcné naše

výklady hluchý, a věřil těm, kdož mu více sli
bovali. Před konáním volby volitelů odbýval se
v únoru 1891 v Praze na ZofiněSelský sjezd sa
patronátu téhož dr. Eogla, v němž alibováno, že
rolníci, kteří mají pod 100 měr půdy, nebudou
platit žádných daní, že půda velkostatkářů se ros
dělí mezi rolníky, že eestátní nelaké dluhy, že od
straní stálé vojsko atd. Pan dr. Vašatý vřeči své,
kterou 1. února J891 pronesl před říšskými vol
bami v Lomnici u Jičíua, pravil také doslovně:
„Sblížšením Rakouska s Ruskem a tohoto s Francií
odpadne zbrojení a výlohy na armáda; peníze
ušetřené budou se pak moci vyvaložit na zvelebení
hospodářství a průmyslu, ano bude se pak moci
polehčiti poplatnictvu snížením daní“.

V „Národních Listech“ — odkuiž jsme tuto
větu vybrali — alibovalo se v úvodnících, dopisech
i denních zprávách, ještě více — a nedivíme se
konečně, že méně prohlédaví lidé těmto slibům
uvéřily. Lid český vítal 8 jásotem vstup svých po———ě——————- >
póén. Ale knězl k smíchu! Ka | ten se chce
míchati?|

Paní protekce, jak jsem pravil, nalózá se
v příručí u všech stavů a všudy ji velmi rádi vidí
a hostí. Odměňuje se jim, sterá se pečlivě, aby se
za své dobré bydlo dobře odsloužils.

Jen ta ubohá, tak zvaná klerikální strana
u ní milosti nemůže nalézti. Nemáť paní protekce
u ní žádného užitku. Neobsazují se tu tučné úřady,
neplynou tu peníze, nemůže se tu nikdo přiživiti
a to paní protekci se nelíbí.

Paní protekce je v posleaní době iliterárně
vzdělaná a moudře se tváří jako přítelkyně roz
květu a svobody umění. Jejím přičiněním se také
stalo, že máme tolik velikánů duševních. Běda,
třikrát běda, odvážíš-li se nešťastný smrtelníku říci,
že se ti některý literární směr naší doby nelíbí,
že to či ono navýsost vychválené dílo literární
není bez chyb, neb konečně že bylo něco vydáno,
na co bylo škoda papíru. :

Jsi bned zaplaven spoustou odpovědí psaných
v posvátném rozhořčzní. Jsi nazýván Koniášem,
růženečkářem, nevědomcem. Tvůj rozum se prý
hodí o tři století do zadu, šlepeš pokrok a rád
bys lidi dále zatemňoval. Ostatné nemáš prý práva
pronášeti také svého úsudku. Od toho jsou jiní
páni, aby posoudili, je-li aěkteré dílo umělecké,
je-li zušlechťující, chová-li v sobě čistou poesii,
neb hnusnou, znemravňující prósu. Ti páni na to
mejí patent a řeknou-li, že líčení nahoty vzdělává

, všáyt Nár. Listy“ |
dobře „,a ktřávý pán

črn, ko urod
msám

kómaKonvikášbileal týž
článkář „Nár. Listá“ a

našema právu státníma, jem ono zjednát Slova
nům náležitou sílu blusů; abychom z parismeáta
vídeňského mohli Rakousko decestralovati.“

Pan Tůma a „Nár. Listy“ vymohli zatím

sté v řísaké radě nehorují pro decentralisaci,

opak jdou s Němci a židy proti Čechům!
„N. L“ neziskaly také socialisty rolníkům,

kazí a svádějí čeládku, takže chodí tato raději do
továreu a rolník nemůže čeládka dostat. To jsou
ty „vymoženosti“ „Nár. Listů“|

Redakce „Nár. Listá“ převzala oi r. 1891

vedení česképolitiky, Avšak brzy, jiš 12. srpna1891 kal dr.Valatý ve scbůzi spolku „Slad
kovský“ na Žofině, že obsah české adresy jest
příliš opportunní, že vane z něho směr moc cen
tralistický, že jest skrátka a dobře tuze málo
oposičuí. Dále vytýkal dr. Vašatý adrese, še se
ujímala velmi slabě státního českého práva, že
v adrese té byl jmenován zákon proti opilství a
proti padělání potravin zrovna vedle českého stát
ního práva. .

Dnes etappová politika „Nár. Listů“ pokro
čila již tak daleko, že dle vlastního doznání dr.
Edvarda Grégra, požadavek českého státního práva
nenalezá se imezi v němi 32 body, jichž splnění poli
tika „Národních Listů“ na hraběti Budenovi žádá.

A Grégrova personální unie s Uhry? O tá
se více nemluví. Podobně se zapomnělo na res0
leci sněmovní v příčině rakousko-uberakého výrov
nání. Pan dr. Fořt, hlavní odpůrce rakousko-uher
skóbo vyrovnání odšoapnut byl stranoo a pan dr.
Engel vyslovil před Jebo Veličenstvem naději, še
prozatímní vyrovnání s Uhry bude schváleno. Tedy
také etappa!

Rolníci čeští mají po naději, že ze sprave
dlivějšího vyrovnánís Uhry něco vyziskají.

O milicnových sabvencích, slibovaných od
„Národních Listů“ a pana dr Engla již se také
nesmí mluvit, ba — mezi rolafky na Podřipeku
panuje veliké rozhořčení, šečeskýspravodaj v ros
počlovém výboru vyslovil se proti svýšení stální
podpory s 12 milionu zlatých oa 1:7 milionu sl,
a že vyslovil se také proti svýšení státní nezúro
čitelné podpory s 1 milionu na 2 miliony zlatých.
Poplatníci živelními nebodami tak těžce postiáení

mají tedypo poslední naději. Rolnictvo na Podřipsku se bouří,že strana „Národních Listů“ nemá
pro umírnění bídy rolnictra žádného smyslu, že
trpící výrobní třídy nepodporuje. 15 starostů obcí
podřipských podalo poslaneckému klubu žádost,
aby hlasoval proti návrhům zpravodaje — rodáka
Podřipského. Jakého povšimnutí protestní petice
občanů podřípských došla, možno souditi nejlépe
dle hlasování a toho, že — jak „Hl.z Podř.“osna
mují — „Národní Listy“ odepřely uveřejniti peticí
podřipských rolníků a starostů.

Inu, „Nár. Listy“, které teď dostávají vládní
a vojenské inseráty, které dostávají některé zprávy
současně s vídeňskými a pražskými vládními listy,
Be již na cestě politiky etappové tak velice vy
barvily, že již ani na vládní lokaje a disposiční
fondy nenadávají.

Rolníci a živnostníci teď vědí, že „Národní
Listy“ vymobly jim zrovna tolik, co těm vlastenec
kým kaplanům, ebudým farářům a potřebným ka
techetům. „Národní Listy“ mají se teď dobře a
cisí bída jich nebolí.

a zmínka o Bohu a víře lid znemravňuje, pak to
musí býti pravda. Vždyť mají patent.

Ale smát se smíš, jen dej pozor, nevidí-li
tě nikdo a neslyší-li.

Pro jisté naše literáty je to pochoutkou, mo
bou-li vychváliti knihu, v níž je víra a nábožen
ství napadeno. A najdou se i mnozí našinci, kteří
se touto chválou řídí a podobná díla proučítají se
zbožnou pozorností, aby jim ani jedna podobná
potupa neušla.

Za tovšak ví také pan' protekce co dělati,
vyjde-li dílo, které nese pečeť náboženského pře
svědčení. Hrubá i drobná střelba spustí palbu a
na ubobém literérním plodu nezůstane písmeno
dobré. Vše je začátečnické, školácké, neumělecké,
hloupé, nechutné, nemastné, krátce slátaninou, jež
se neměla na literárním trhu ani ukázati.

Všechao ať vychází! Ať otiskují spisovatelé
líčení nevěstek, vykřičených domů, cizoložstva,
nemravnosti, nízkých vášní, vše je dovoleno, vše
to paní protexce vycbválí a uzná za poesii. Jen
ne žádnou katolickou knihu! Zbožnost není cílem
poesie, poesie nechce rozšiřovati mravnost, cha
raktery, ale tak něco lehtivého, pikantního, ať už
to voní jako jižní ovoce, nebo páchne jako sla
neček, po němž se sahá po opici. —

Rád bych tedy věděl, proč ti nešťastní kle
nkálové nemají už jednou rozum? Řekli jim pa
tentovaní spisovateléa patentovaní vlastenci už
mnobokráte, že dobrý ketolík není vlastencem,

| Rahranišší olitátů ožbačilavkó
nivou a mírumilovnog již trůúní řeč. Podro
se tozbovořil r sobotu 6 sábráničních zdleki
stech hraběGolpchówski vdelegacích.Errob
ský mírjest úplně sabazpečan. Spor řecko-tureč
zůstál hlavně zekročáním Rakomska a Ruská ob

esen a oerozšítil se na BŠslkén « Malog Asi.
ecke zacbránéno přidvykrvécením a dosažet

bude přičiněním velušocí úkol, aby ostrov Kréta
dogtal rozsáhlou samosprávu pod svrcbovanoají
sultána a aby mobemediní byli chráněni. vrop
ský mír jest zlořády turecké vlády ohrožen a
proto musí velmoci v Cařihradě naléhati, aby Tu
recko provedlo nezbytné potřebné opravy. Sultan
podal mnohý dókaz umírněnosti a rozhledu poli
tického a sám dal podnět k radikfiním opravém.
Spolek Rakouska s Německem a Italií jest i na
dale zabezpečen a panuje mezi těmito státyúplný
souhlas. Také s ostatními velmocemijsou poměry
neše co možná důvěrné a především utěšeně vy
budován náš poměr k Rusku. Naše úspěšné spo
lupůsobení s petrohradskou vládou při vypuknutí
řecko-tureckého sporu učinilo počátek a vedlo
velmi brzy k upřímnému loyslnímu vyslovění se,
neboť mezi oběma státy není žádných nehod,
které by se nedaly vyrovnati při dobré vůli. Ani
my, ani Rusko nechceme ničebo na Balkáně do
bývati a oba státy jsou odhodlány šetřiti neodvi
slosti a práva sebeurčení jednotlivých pobalkán
ských států a nemíchati se do vnitřních jejich zá
ležitostí. Naše zájmy s Ruskem se na Východě
nekřižují a máme všecku příčinu žíti sním v přá
telské a nejužší shodě. Náš poměr s Francií jest
nejlepší a rovněž přátelské jsou naše styky s An
ghí, třeba že v mnohých otázkách se rozcházíme.
Ministr zahraničních záležitostí pochválil na to
moudrou politiku Rumunska a upozornil posléze
na zhoubný konkureoční boj se zeměmi zámoř.
skými, proti němuž nám třeba síly sbí ati.

Předsedalctvo poslunočké snémov
my jest doplnčno zvolením dr. Kramáře sa
prvního a dr. Fuchse za druhého místopřed
sedu. Dr. Fuchs je dobrý katolík a přívrženec
dr. Ebenchoche, který v katolické lidové straně
úploé opanoval a cbce i na dále setrvati ve svazku
s pravicí. Baron Dipauli se 6 svými přívrtenci
zdržel se blasování a půjde patrně 1na dále s pra
vicí, která bude jednati o jeho návrhu, jakmilese
skončí jednání o schválení prozatímního vyrovnání
s Uhry.

© pomocné alkel rolaletva živelními
nehodami postiženému jednala říšská rada v pon
dělí. Levice dělala ovšem obstrukci a pokad mlu
vila k věci samé, dovozovala, že živelními pohro
mémi byli postiženy hlavně kraje německé. Po
slanec čr. Dvořák vřele se ujel krajin českých
a dokázal Němcům, že dlouhými a četnými úklady
vyřízení jen protabují. Návrhy zpravodaje a vlády
byly přijaty.

Bulharská armáda čítaladosud©pěších
divísí po 4 plucích pěchoty, jízdní tělesní stráš kmí
šete, pluky jísdy po 5 švadronách. Jísda se má 0 3
pluky rozmnošit. Polního dělostřelectva čítá bulhar
ská armáda šest pluků o 6 jízdních batteriích.. Jen

první dělostřeleckýpiek v Sofii čítá 8 batterií. amají míti všecky dělostřelecké pluky po 8 batteri
Ve Franeli opanovataveřejnémínění opét

otázka Dreyfussova. DělostřeleckýsetníkDrey
fass byl odsouzen do vězení na pustém ostrově
Nové Kaledonii, poněvadž vojenský soud uznel ho
vinným velezradou, jelikož Německu prozrazo
val a prodával válečné plány franzouzské, Drey
fass si koupil z výtěžku zrady veliký dům v Pa
fíži. Protože jest členem bobaté židovské rodiny
a pstří k vládnoucí protestentsko-židovské klice
ve Fraocii, ujímá se ho židovstvo v celém světě,
Zrádcem prý nebyl Dreyfuss ale major br. Valsin——————,———————————
není oprávněn vydávati noviny pro lid, není oprás
vnén spisovati knihy, vůbec že není oprávněn, aby
v obledu vzdělávajícím povznášel svého blasu a
žádal za uznání. A čioí-li tak, pak je to dozajista
veliká opovážlivost. — —

Milý lidumile, zanikneš, prorokuji ti to
napřed. Nemáš bobaté strýčky a tetičky v podobě
židovských firem, které by svými inseráty tvou
kepsu plnily. Nemáš protekce, která by tě do
krahbu tvých hodných i nehodných bratří a sester
uvedla a konečně nemáš patent, že budeš časo
písem v ohledu náboženském | národním lid vzdě
lávajícím a ten patent ti tvojí červení a strakatí
bratři nepřiznají. Proto si to dobře rozmysli, dokud
je čas. Ještě jsi ani nevyšel a. už na tebe útočili
A pomoz Pán Bůh ted.

Aneb, chceš-li přece vytrvati, pak ti sub rosa
radím: Jdi k tém patentovaným pánům, udělej
pěkné pukrle a řekni: Velkovážní, velemoudří, pře
dobrotiví pánové! Rád bych vycházel, ale uzná
vám, že bez vašeho povolenínení na to ani po
myšlení. Proto slibuji vám, že budu ochotné
poslouchat vašeho blssu, benět co vy heníte, chvá
lit, co vy chválíte. Především však slibuji, že pány
židy a ostatní jím podobné křesťanské pány na
př. nejnovější reformatory křesťanství z »Národních
Listůe nechám na pokoji, za to však v každém
čísle posvíthm si na některého kněze.«

Nu, pak snad, snad se tě paní protekce ujme.

bay. VLPravda.



člověk trochu pochybné minulosti a
, který však od r. :B71, bdy vstoupil

do řad usské armády, dovedl se vyšinouti
ma vynikojící postavení. Židé našli proti němu již
erědky a protestantský senator Scheurer-Kastner
borlivé se Dreyfusea ujímá. Tato nestoodnost ži
dovská však popuzaje katolické Francouze proti
tidům. Oznamuje se z Paříže, Že se tam v ne
děli konal tábor lidu, antisemitskými studenty, aby
vyslovili savé rozhorčení nad jednáním obhajců

Dreyfusových. Bylo přítomnoasi 1000účastníků.
Všichni řečníci mluvili proti krokům k očistění
Dreyfussaia proti židům. Přijstá resoluce vyslovuje
ee pro vyloučení židů z armády a veřejných úřadů.
»Patriee tvrdí, že obbájci Dreyfussovi chtějí vrhnouti
podezření viny ještě na jiné důstojníky, zejména
též na jistého velitele praporu. Hr. Esterhazy po
žádal ministra války, aby zavedl s nim vyšeťfo
vání v příčině časopiseckých zpráv, že byl již dva
kráte ma nádraší zatčen.

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésní. V pánu zeenul: p.Ign.

Vagenknecht, farář v Chotěborkách, 23. listopadu 1896

(nar. 14.sTpaa 1848 v Oabislavicích, vysv. 20. (erven
W veni jsou: p. Ant. Zikeš, koop. vZárči,sa kaplana do Železnice,p, Joe. Stanislav, koop.

v Dešné, za koop. do Dabence, p. Váci.posocký. koop.Dubenecký, za kvop. do Zírče, p. Eduard Wagner,
meomysta, za prozat. koop. do Vlčkovic. Vyznamenán
jest: p. Váci. Šklíba, kapl. v Kyšperku, obdržel farní

ie. Uprásdněná fara v Chotěborkách patron J.
. cís. Frant. Josefa L, od 34. listopada 1697.

Z Kuklen u Hradce Králevé. Ducho
vemstvo vikariatu královéhradeckého m. m. vyslovilo
maproti nájezdům „Nár. Listů“ Jeho Biskupské Mi

losti Janu Řep, Fdnardori svou nejhlubší oddanostasypovskou | s ujištěním, še vědy věrně přidržo
vati se chce praporu svého v pravdě apoštolekého
vrohního Pastýře a vůdce. Fr. Bychlíky b. vikář.

Ze Slatiňan zaslán byl 18. listopaduJeho
Biskupské Milosti temto telegram: Shromášděné na
konferenci duchovenstvo vikariatu Chrasteckého pro
jovuje souhlasně Vaši Biskupské Milosti nejhlaběf
oddanost a synovskou lásku a věrnost a té s
rozhořčením nepřátelské útoky činěné proti milované
mu vrchnímu pastýři našemu. Schreiber, vikař.

Z lipmického vikariáte zaslánbylnej
důstojnějšímu panubiskupovi královéhradeckému přípis
tohotoznění: VašeBisk. Milosť Nejdůstojnější
Panel Ve vší úcté a podepsanéduchovenstvo
vikariáta Lipnického vyslovuje nejhlubší opovržení

Nár. List.“ a všem jejich řešencům pro sprostáckéútoky na Vaši biskupskou Milost,onomu tam blýska
jícímu se knězi, ač, jeli kněz, co by bylo horren
tum, své politování a Vaši biskapskéMilosti úplnou
oddanost a dětinou lásku. Z lipnického vikariátu v
Humpolci v listopadu 1897. P. Klement Šánder, bisk.
vikář, V. Králík, b. v. a děkan, A. Běhal, farář, Fr.
Kameník, eorp., Jos. Kořínek, koop., Josef Matoušek,
farář, Jan Ráček, farář, Ant. vníček, farář sa
spréva dach. Krásno-Horekve, Josef Pecka, exposita

ve Vel. Jeníkově, Adalbert Lobduška, administrator,

po in Deutech-Giesshůb!, Jan Mert Vaněk, farář všejově, Za dachovní správu v Branišově, František
Trá farář, Dr. Blatenský, děkan, P. Rud. Stehlík,
farář, P. MothodNývlt v zastoupení, dp. převoraP.
Bedřicha Vavroaška, P. Salesius Roubíček, v Se
možatech, P. Xaver Šlégr. admin. ve Vojelavicích,
Vincence Hyxa, farář, v Kališti,P. Otmar Kestler Jiřice.

Biskepských konferencí ve Vídni.
které rahájeny byly ve středu ve vídeňském arcibis
kupekém paláci,účastní se následující knížata církevní:

kardinál nborn, abudějovický p. bískap Říha,'areibiskup dr. Khon a biskup Bauer, kardiná

lové KopPi Oruscha a Haller o nohrad), arcibiskupMorawski Lvov) a Rajkovič, biskupové Schuster

(ŠtýrskýHradec), oper jel u ussi (Trident,(Krakov er (Sv. Hypolit' Doppelbaner

(Linec) čkerk iest), Flapp (Porječ', Solecki (Přemysl), Mahnič (Hvar',Urceline (Kotor), Zaray (Lesina),
Marcelič (Dubrovník), Zamoni (Spljit), Loboš (Tarnow),
dále vé m Štanislavova, Přemyslu a světící
biskup s Yoraribergu.

Dohra smutnékotábora uh -hradiší.
Mlkóho. Dne 18. listopadu konalo se čtyřšlen
ným senátem krajského soudu v Uher. Hradištipřelí

čení s pověstným drem. Živnýmpro potupení památky
av. pe, Nepomuckého, jíš se dopustilna smutném
táboře svolaném v červenci na znemotění naších sv. četců. lé věc j
naším Štenářůna proto .
šiti. Po skončenémunámoupřalíčeníproto netřeba sedak. ní ší. vynesen rozsu jímě
Ar. Živnýuznánvinnýmaodsousenmatři dmydo
vězení. Údsousený ohlásil stížnost zmateční. "
.., Rešelašský kers v Hradci Král

je, poř Kuratoriam musejnípro severovýchodní'Úsohyspolu s výborem Ústřed. spolkemčeských ko
deluhů vo 6.—12. prosince t. r. v nové bu
dověobchodníškolyKrálovéhradecké;těšísehojné
účasti odborníků. Přihlásilol se jiš s0 košeluků,

-sejména s Jablonné n. O., Dašic, mice u Jičína,
Kutné Hory, Nov. Knías, České Skalice, iště, Ja
roměře, Kuklen a s Hradce Králové. Kdoš by00 ještě
„chtělpřihlásiti, nechť tak učiní 00 mejdříve u p. J.
Jettmara, itele lučební laboratoře v Hradci Král.
— Mimopřednášky dopolední, v miché probránybu
dou: skoušení surovin, theoretické y koželnáství
a kontrola práce, uchystámy jsou ma odpoledne prak

tioká cvičení v ciselování kůže p.Stránským, profe
sorem zámečnické školy, výklad red. Koš. Listů p.
Jak. Sporného o košelušském knihvedení, návštěvy
-sávodů okolních, památností místních a j. — Slibaje
tedy kurs dojista značné poučeníúčastníkům, Podo

"týkáme, še veškeré výklady ap. jsou úplněbesplatny.

Eaterhasy
mees)

Honba za sled „Dne22.t. m.ukradi
Pr. čeledín 4 Mničh. Hradiště zdejšímu po
vozníku Andrejsovikočárovoa lucerau aprchal s ní
směrem k Poechovu. Poškosený stihal ihned sloděje

s podaklo se mu jej v BRusekudopadnouti. Zlodějbylzatčen adodán do věsení okres. sondu.
Úprava pojištění požárního. Namísto

sákona o povinném pojištění požárním a o sřísení po
jišťovny státní nebozemské předložila vléda sněmovně

poslanecké návrh zákona o upravení nynějšíhopů:( požárního, tYkajícíhose všech pojišťoven.V os
nově se praví: Ústav pojišťovací musí o pojištění se
ucházejícímu hned příštího dne po tom, kdy přibláška
došla, dáti vyjádření, zda-li přihlášku přijímá nebo
Me, a v šesti nedělích po přijmutí přihlášky předse
vzíti odhad pojišténého předmětu sa spolupůsobení
člena zastupitelstva obce. Kdyby s odhadem nebyl

pojsění hledající spokojen, může šádati přezkoušeníaduinspektorempropojištěnípožárnívládouusta
noveným. Kašdých 10 let se vezme revise od
hada. Náklad odhadu nese ústav. Odhad ten můše
odpadnouti při věvech, jicháto cena nepřevyšaje 2000
korun. Teprv po odhada a vystavení smlouvy
pojištění o půl noci toho dne, kdy byla police vysta
vema, leč by pojištěnec byl přizaslání přihlášky či
mil návrh, aby pojištění platilo hned ode dne přihlášky
a ústav byl návrh ten přijal. Stane-li se škoda ze
zlé vůle nebo nápadnou nedbalostí pojištěnce, ztrácí
nárok na náhradu. Avšak náhrada připadá věřitelům,
pokud chtí svá práva ústavu postoupiti. Opomenutím
zaplacení premie není amlouva na pojištění dotknuta,
a pojištěný tím netratí právo ma náhradu. Nezapla
osné premie mají právo přednosti před jinými pohle
dávkami knihovními vyjma dávky veřejné. V jacení
náhrady je přípustné jen tenkráte, kdyš pojištěný do
káže k tomu svolení všech, ješ mají věcná právasvá
na pojištěném předmětu zjištěná a má býti náhrada,
nesvolí-li věřitelé k vyplaceníjejímu, složenau soudu.
Pohledávky pojištěného za pojišťovacím ústavem ne
podléhají však ani exekuci, ani jiným prostředkům
sjišťovacím. Ústavy pojišťovací nemohou se z ustano
vení tohoto zákona vymknonti; ustanovení odročující
nemají právního účinku. Ústavy pojišťovací musí

přimout veškerá pojištění ve svém obvodu nepřesaující 3000 korun sumy pojištěné, leč by to byly
stavbypřenosné,nebostavby,v nichž6evyrábí třas
kaviny, nebo pojištěnec byla-li osoba pro žhářetví
trostaná, anebo byl to předmět jiš pojištěný. Pro

stavby do 3000 koran může ministr vnitra ustanovit
nejvyyvěší premii. vinnen, nebylo-li

další trvánípojištění mlčkyve smlouvěvyjmuto, dátio uplynutí dobypojištění v pátém týdnu před uply
nutím tímto pojištěnému věděti s poukazem, že trvá

stav jest

jištění rok dále, paklipojištěný smlouvu nezruší.
edlejší poplatky éhají zvláštnímu řízení, které

bude vládou vydáno. Vládnímu inspektoru pro po
jištění musí býti předloženo: 1. Opis každé smlouvy
pojišťovací do 14 dnů po vyhotovení s přiložením
přihlášky a odhadu. 2. Veškeré změny. 3. Výkazza
placených náhrad. Ministr vnitra ustanoví potřebný
počet inspektorů pro pojištění požární, kteří povedou
úplný katastr o pojištění tom. Jim náleší právo do
hlébací, sda li se ustanovení zákona tohoto plní; oni
mobou konati revise předmětů pojištěných a podléhají
politickým úřadům svého obvodu. Zákonodárství zem
skému se ponechává ustanoviti, že v semi všecka sta
vení snebo jistý drah jejich (na př. hospodářská) vo
výši dočasné ceny musí býti pojištěna, coš má za ná
sledek, že ona stavení, ješ ustanovení tomu podléhají,
nejsou-li s dobré vůle pojištěna, musí býti po
jištěna u tobo ústavu, jemuž se přikášou. Ustanovení
tato ovšem předpokládají, že jen zákonem zemským
sřídí všeobecnou semekou pojišťovnu, jejíšto stano
podléhají státnímu ochválení. Zřízení vícesomských
pojišťoven v semi jakož i sřízení společné pojištovny
zemské pro více semí jest přípustno. Zemsképojištbvny

polární 'jeou oprávněny k pojištění živelnímu vůbec.ské pro pojišťovnyzemské platí ustanovení tohoto
sákona. ní k všeobecné zemské pojišťovněpře
stává mimo zákonem stanovenými případy, také vý
povědí stanovami pojišťovny ustanovenou, předpoklá
daje, že Be prokáže, že nové pojištění počíná dobou
uhasnutím starého pojištění. Zemská pojišťovna může
ne ostatních pojišťovnách žádat převzetí pojištění

předmětů u ní pojištěných aš do 95 proc.samy pojištěné. — Tolik s návrhu zákona, kterýobsahuje
mnohou dobrou myšlénku. Dobré jest ustanovení, že

jištění má sedíti dle předcházejícího od
$ ada; dosud bylo pojištění malorolníka příliš níské
neb příliš vysoké a rolník přišel skrátka, neboť nedo
stal nikdy tolik, nač byl pojištěn. Strhlo se mu 30—35

. pojištěnérmy, protde kašdé ohořeléprkno,Které k ničemu se nehodilo, se mu sapočítalo. Dobré
je též ustanovení, že pojištění nepřestává samo sebou.

alorolník, který zapomene v čas pojištění obnovit,
bude tak chráněn před náhlou škodou . Po
jišťovna tím zkrácena není. Velmi dobré je ustano
vepí nejvyšší premie. Jím sískají nejen menšípo
jišťovny, ale i pojištěnec. Jiná otázka ovšem jest,
zda-li vláda přijetí svého návrhu prosadí. Velké po
jišťovny byly tak opatrny, že si sa eprávní rady volí
vlivuplné poslance, kteříovládají nejen jednání v říš
ské radě, ale i na sněmích as ve velkých redakcích,
jichá přízeň se dá snadno sfakat objednáním plachto
vých, tučně placených inserátů. Rolníci snad také se
dovtípí, proč kapitalistické žarnály, „Neue freie Presse“
a „Národní Listy“ o této rolnictvu- příznivéosnově
se nezmínily. Inu, mlčeti bývá někdy slato. Velké
ústavy se musí hájit, pánivůdcové u správní redové
musí přece konati také vlastenecké pofinnosti.

Kapitola © „pravdemlavnosti“ Ná.
rodních Listů. „ČeskáStráš“,kdyš jí „N. L“
18. dubna 1895 poslal vu, v které stálo, že „není
pravde, še relerenti „N. L.“, po případě sa
ma upraví si referát tak, jak je jí libo micnehledíc
ku pravdě — a nsopak še pravdou jest, še redakce
„N. L.“ neupravila dosud ni jediného referátu tak,
aby odporoval pravdě“ — vyčetla jim, še lhou beze
všeho rozpaku. Ubohý list! S tak slavnou minulosti

A sapomenul celou řadapřípadě, kde byl nevývratně
usvědčen se lží, vědomého Bovánípodyrho váníAmyšlených citátů, zatajování nepo é pravdy, vědo

hm

mého žíření vylbaných kle
rakéch, ale litovali by

Spousta dokladů máme
času i místa, kdyby«

ehom vůči listu s pověstí tak pokálenou měli otisko
váš více mež nejmarkantnější a nejčerstvější případy.
Dne 16.li u 1894stálo vjiných listech, že klub

s
16

meodeislých chorvatských a slovinských poslanců po
dal ku mladočeskému klubu stížnost na „N. L.“, jak
se nepěkně chovaly v ední pobě k Chorvátům; to
N. L. samičely, upravily si referát, jak jím bylo libo,
sehledě k pravdě. A rovměš tak samičely svému dů
věřivémučtenářstvu, še mladoč klub vyslechl stížnost
chorvat+kou s velikým zájmema slíbil pojednati o
chorvatských poměrech se zřetelem na vzájemný přá
telský poměr obou klubů. Jaké machinace aeděl) s
volbou Rašínovou, „N. L.“ poctivě zamlčely, ač volba
jeho i kuriosní předběžné události činily divoký do
jem. A přes to měly tolik tronfalosti, že po překva
pujícím výsledku volby kolínské zatroubily do světa:

Lid český dal odpověď!“ (18. listopadu 1894.) „Nár.
Listy“ zfalšovaly, co bylo ujednáno mesi zástupci
strany radikální a výkonným výborem strany mlado
čenké dne 4. září 1894. V lednu 18950 zamičely jak
zní návrh německých lanců Zintla a Leglera na
opravu sákona o platech učitelských. Návrhem tím
napravena měla býti křivda učiněná části učitelstva

onem ze dne 18. května 1894, poněvadž pak návrh
byl poslancům českým nepříjemný a aby nebylo vi.

du, b emi přejí více učitelstvu než Čechové náem J. Kvíčaly a Fr. Schwarze, jily jejo „Náe.

Zántlen dme 36. ledna, vymlouvajíce se, že řečník mlu
vil hlasem zoela nezřetelným. Ve falšování citátů v
podvrhování „olestních výmyslá“, kteréřpomocíuvo
sovek bespočtubráte uš vydávalysvému nesoudnému čile
nářslvu za pravé s kotlů protivnýchstran, „N.
L. jsou ď zmulnípověttny, Ževf se sněmů,říš

abi rady, sckůsí voličských, akro A avnostenských mkdy, pravímemkdy nebyly v „ .
podány objektivní, nýbrá všdyošklavěstramnicky sabar

dou,je tedy byly neprovdiny“břešas% dle etenopofickýchs 0
sápiesl spravodaje redakéníko (jak naivně povídáre
dakční oprava) —je dokladů ma sta. Nikdy nereferují
se sborů zákonodárných tak, aby čtenář jejich si mohl
učinit přiblišný dojem o odpůrcích; podávají vážné a
rozsáhlé řeči německých lidí ledabyle a mizerně, tak
fe nahlouplému čtenáři „N. L“ se musí zdát, že Ple
ner, Suese, Menger a j. proti našim genialním Purg
hartěům a Březnovským jsou učinění pitomci. — Tím
daleko není řada lží, podvodů, falše a podvrhů „N.
L.“ vyčerpána.— PBlletasvéhočasu hrdlilyses dr.

Rlegremprojeho výrokopotřeběněmčiny,aleku
podivu (aby mohly něji své rejdy provádět) nikdy ho
mowvedlydoslovné. A nyní povíme vášné slovo, které
se všeho působení „N. L.“ sa poslední leta (vyplývá
zcela přirozeně. js temto se svrhl. Zůstal o sále

AES pbradní nd , čest, stud aochopnost pokroku.ic neznamená odvolávatise dnes na bývalá slavná
léta. Tehdejší „N. L.“ a dnešní „N. L“ jsou dvě
ohromně růsné věci. Staré tradice se vykořisťují, sta
ré firmy se sneužívá ku špatným věcem. Mrtví už
dnes v redakci nesedí a tlačení dnešní redakce na
rakev Hálkova a Nerudovu a jiných je jen hanobením
těchto slavných nebožtíků. Pravíme, že dnesby ani je
den snich nechtěl zůstati u tak sešlého a mrarně kleslého
listu. Býti ve službě listu, který lše, přes bu chvákkje

uověděm5 Pá který ové členářstvosystematickyane, jim jé, ale věcísamičuje, nemohlo
by ss srovnaté ve cté s A; pracovati pro list, jenž
urputně se staví protimladým, brutálně je zakřikuje,
pranýřuje a cuje, jenž nemá ani špetky pocho

ní pro novodobé myšlénky a snahy, nýbrš který
Kašds neodvislé hnatí biřicky okřikuje a rdousí —
nebylo by možno a čestno oněm bývalým bojovníkům

kroku. Obhajovati nedůslednosti a falešnosti „Nár.
jstů“, který místo důvodů má svůj plachtový for

mát, místo poctivého boje o zásady potajmé intriky,
ktery jako otrokář ubijí nepohodlné menší soupeře,
sastávati takový list by nebyli směli a mohli oni na
darmo citovaní neboštíci. Ty ať nechá dnešní redakce
s pokojem a nehýbe kostmi lidí zcela jiného ráru a

hodnoty. Dnešní „N. L.“ je kist, jehoš se českýčlověkwnuséŠtíkí "“ — Nu, chutná to pámí atamam?
Zemské přirážky k daní osobní.

Zemské sněmy budou se zabývali velmi důležitou
otáskou finanční. Aš vstoupí v platnost nové berní
zákony, nebudou platit mnozí poplatníci žádné při
rážky, jiní jen nepatrné. Země, kterémusí uhražovat
své výdaje buď ze zemských přirážek k daním pří
mým nebo se zemských půjček, přijdou tak o značné
posavadní příjmy. Stát se pořád více centralisuje a
strhl jiš veškeré přímé a nepřímé daně na sebe. Aby
země nohly šivořiti, chce říše zemím některé slevy

kytnouti. Králoství České má dostati slery na
aní pozezkové 1,'00 864 si., na danídomoyní 726.992

sl. a pak jako podíl 768.703 zl., tedy dohromady
2,595.548 zlatých. Země musí volky nevolky návrh
vládní, dle něhož se přikazaje zemím 10,108.2>8 sl.
přijati.

Desatere přikázání pro zimu. 1.Ne
vychásej ráno s lačným žaludkem. 3. Nechoď na stu

dený vzduch, kdyš jsi pil teplýnápoj- 3. Nevychásejdříve z domu, dokud prsa a záda dobřezahaleny ne
máš. 4. Dýchej dle možnosti nosem a nikoli ústy, aby
se studený vsduch dříve ohřál, než vnikne do plic.
6. Neopírej se zády ani ke zdi ani ke kamnům. 6. V

železničním vozenestůj u okna. i Na„přndenémmístě(na ven leděatd.) nestůj, alepohybuj se. — 8.
Nemlaé Bokča- 02 EE omostE5. Koupej se dle
možnosti pravidelně,neboť nezachováš-li si kůži Čer

stvou, stahuje zima pory potové a tak podlehneň snáze
sapálení plic neb jiným memocem. 10. Nelehej si se
studenýma neb ma nohama, nechceš-li probděti

Bo0. 
Bvačka v říšké radě. Ve středumělo

se jednati | prasat fmním vyrovnání. Prols mě
mw chce mluvit přes 100 poslanců. Na to hlaso
vala sněmovna několikrát dle jmen, pak se měly
číst petice. Tu oposice strhla rámus. Po několika
řečích,vytrhl Schčherer presidentovi svonec a udě
lil si soptě vrtekem sám slovo. Zahnalí ho s před
sednictcí. Wolf seposlése smocnil také svonce. Po
lák Potocsek,který má ve sněmovněnejpádnější



ppěsě,mujej v |Tese strhlapračka.Polo
csek, Břesnovský, Vychodůl, Lebloch, Holanský,
Lang, Udršal a Suklje byli nejvíce ohrošení. Břes
movský a Wolf se chytli do kříšků. Pífersche, uni
verstiní professor v Prase, chtěl Břesnovského
bodnout nošem. Šuklje mw sudršel ruku, Lemiš
seu vyrval nůš a hodiv jej stranou, poranil anti
semilu Gessmanna. Při rvačce na to stlučen Wolf
do modra, kabát, límec a vesta byly mwrostrženy.
Schónercra rdoustly sa krk a nařesalí mu. Mnosí
poslanci slísli také něco m1 pamětnou. Poslancs
Pfersche, Wolf a Schónerer budou prý stihámi
pro veřejné násilí.

K zaslánm Národní Jednoty Seve
rečeské. Sjesdmístníchodborůa sborůdůvěrníků
Národní Jednoty Severočeské, jenš pořádán býti měl
dne 28. t. m. v bostinských místnostech pí.Menzlové
v Duchcověodkládá se na neděli dne 5. pro
since t. r. Z té příčiny, poněvadžříšský a zemský
poslanec p. dr. Josef Herold následkem nutných schů
sí ve Vídni dne 28. t. m. nemohl by se ajezdazúčast
niti. Program zůstane nezměněn.

Ztráta. Jistá chudá ženština stratila dne 34.
t. m. na náměstí jakousi okrasu na klobouk v ceně
8 zl., kterou měla jisté paní dodati. Nálezce se šádá
aby okrasu tu odevadal na polic komisařství,
“ Kapitalistům. K vůli vymaněníse se ži
dovských rakou hledá jistý majitel domu půjčka
8000 sl. proti dobrému zajištění. Vis insert.

Zmopatřen na zímam. Dobřeu policiesa
psaný zdejší příslušník Kordík přepadl dve 24. t. m.
na náměstí jistého professora a vymáhal si na něm

ým spůsobem podporu, pročež byl satčen a poně
vadž se protinl strážníkům, byl dodán do vězení

aje. soudu. Jednalo se mu patrně o to, aby byl mna
simu saopatřen.

Z Jednoty kat. tevaryšů. Jednotakat.
tovaryšů pořádáv neděli dne 28. t. m. divadelní před
stavení „Pan Měsíček, obchodník“ veselohra ve 8 jedn.
od Stroupežnického © Začátek v 7 hod. večer. — V
pondělí započne opětně řečnický kroužek pravidelné
cvičejí v umění řečnickémí, po němš budou předná
šeny členy kroužka nastudované řeči. V pondělí před

náší p. Svaták. Po celý adventní čas připraveny jsouna nedélní odpoledne poučné přednášky. Zdař Bůh!
Továrna pana Novotného ma výro

bu koberců. záslon, pokrývek v Týníšti
m. Orl. Průmysl textilní jest v Čecháchvelmi důle
žitý, neboť hodnota jeho roční výroby páčí se nyní

řes 300 milionů zlatých. Zpracováním bavlny, lenu,
onopí, juty, příse a tkanin z nich zabývá re na sta

závodů; důležito jest též zpracování vlny, příze a tka
niny z vlny. Bohužel nalézá re tato výroba obrovskou
většinou v rukou nečeských. Výroba koberců, přikrý
vek a houní rovněž má středisko své kol Maffersdorfu,
Rumbarku a Liberce; čilý vývoz do Francie, Anglie,
Belgie, Švýcarska a Orentu jest základem jeho po
vznerení a slibného rozvoje. Boční výroba obnáší

dosud něcopřes dva miliony zlatých. Z českých závodů raujímá v tomto oboru přední místo továrna na
koberce a pokryvky pana Adolfa Novotného v
Týništi nad Orlicí. Bohužel není tento ryze český zá
-vod širokému obecenstvu znám a čeští odběratelá ku

ují ponejvíce koberce, běbouny, podnožky, záclony,
perie, portiery, pokrývky na postele a stoly, pře

věsy přes divany, sedadla, vložky a tašky, látky na
potažení nábytka plyše, žíněnky atd. z továren ně
meckých a židovských. A přece v závodě pana Adolfa
Novotného jsou v největším výběru stále na skladě
ony druhy zboží, které vyhlášená pražskáa vídeňská
firma Filip Haas a synové ve velkém vede. V týništ
ské továrně jest množství stavů, u nichž pracují zračné
dělnice ty nejvkusnější látky všemožných barev v nej
pestřejším seskupení Osnovy se berou ponejvíce s
Anglie. Diváka zajímá nejvíce výroba smyrnských ko
berců dle barevných výkresů ručně vázaných, které
se pak na zvláštních strojích posdtřihujía ty nejkrá
snější malby a panoramatapředstavují. Dělnice hledíc
do výkresu, vybírá vlnu příslušné barvy, rychle ji
váže na osnovu, ostřihre a volí opět vlnu jinak zbar
venou. Práce jí ubíhá dosti rychle ©Menší smyrnské
koberce stojí jen několik zlatých, větší, mající ve všech
žádaných rozměrech šířky aš 5 metrů a odpovídající
všem přáním co dobra a vzoru se týče, stojí dle ve
likosti až 500 zlatých. Axminsteraké koberce těchnej
rosmanitějších barev velikosti 1-30—2-40metrů stojí
16—32 zlatých, koberce větší — 450 metrů stojí od
40 aš přes 100 slatých. Plyšové velvetové ko
možno si poříditza 950 až 6176 zl. tapestrové od
6-60—46 zl., kidderminsterské sa 10—12 sl, bosenské
aš za 8 zl. 46 kr., ženylové až za 14 slatých, za to
jutové velikosti 2 až metrů stojí kus do 2 sl. 90 kr.
Chodníků čili běhounů jest přes 400 druhů na skladě
a cena jednoho metru stojí: motouzové od 18do 90
kr., matingové 49—107 kr., bosenaké 66—110 kr., ho
landské 94—198 kr., kidderminsterské od 1 si. 30 kr.

do 3 zl. a“ PA ta vé 1 sl. — sl. 2-76, plyšové2-50—4 sl. n k postelím, cím stolkům,

pianáma hn kočárů.mojíkusod 26 kr. do 1%al.edruhu y a její kvality. ony, dreparie a
portiery stojí od 1 sl. 45kr. do 45 zl."Pokrý rek na
postele a stoly jest na skladě 150 druhů v ceně od
4 zl. 30 kr. do 72 sl., přikrývky postelní flanelové a
velbloudí atojí 3 a půl — 14 sl, prošívané 2—18 sl.
Houně hospodářské stojí kus £ sl. 76 kr. do 13 sl.,
nejjemnější přikrývky aš 26 zi. Barvu, velikosť, jakost

boží (levnou, střední uzbranou) může si kašdý volit.saká firma pana Adolfa Novotného, která zasluhuje
podpory českých odběratelů, pošleostatně kašdému

cenník sn výrobků na Vede-liněkohonáhoda do Týniště,může si kašdý zboší v největším
výběra prohlídnouti.

Z kruhů duchovemských. se námpíše
s Kutnohorska: „Národní Listy“ enaší se odvrá
titi pozornost českého čtenářstva od úplného bankrotu
evé politiky. V řadách „nižšího“ kněžetva hledí proto
do svých protikatolických sloupcův uloviti hodně ne
apokojenců, po případě rozčeřiti neklidnou hladinu
duchovenskou co nejvíce a nejdéle, aby čtenářstro
své -- pokud o katolikou víra jde, baď lhostejné

a dovednéhok!ofáče,který pod rouškoa přátelství při dobrém plseňském neb hradeckém
od ničeho zlého netušících mladých kněží vytahuje,

anebo od jieých lidí si je vyráběti dává. Pak-litáhly svého času epištolykutnohorskéatajné sí
pisky pokrokářů,proč by netáhly dnes epištoly „ka
tolický kněs nám píše?“ Jsem naprostopřesvéd
čen, že nám malým kněžím, chudým aplanám, ka
techetům a nepomohou „N. L.“ ani s bídy
hmotné ani v našich povinnostech stavovských, pro
toše jim schází dobrá vůle k věci, kterou katolický
kněs zastává a zastávati musí. Kašdému musí býti
nápadno, bdyš „N. L.“ pod firmou katolického
kněze samy se omlouvají a vytáčejí, še pro zlepšení
katolických kněží praničeho nenčinily. Dí: „Vyčítá se

N. Listům“,fe se nás nesastaly při výpravěkongruy.
Nic se nedivím. Snad protose nás měly sastávat, že
jsme se jich masili všdyckyštítit, že nám co nejpří
sněji zakásány byly, či snad proto, že na celé čáře
dle komanda musili jeme se vrhnout do boje proti
poslancům jejich strany ?“ — Kolik slov, tolik tu lží.
„N. Listy“ a četné jiné mladočesté listy jsou vylo
ženy v Adalbertinum a nejd. biskup nám nikdy ne

„zakásal číst „N.Listy“ a nikomu nekázal také vrbati
se v boj dle komanda proti poslancům jejich strany.
Každý duchovníví, še v diecési královéhradecké není
žádné organicované politické strany katolické, še 1ato
nemá ani okresních ani místních sborů důvěrnických,
a bes těch se přece žádný politický zápas sváděti nedá
a to ani na komando ne. Z osobní rozmlovyvím,
že pan biskup při posledních říšských volbách nevy
volal boj volební, sám se také politických bojů
na Českém aněmu nikdy nesúčastnil. Jako horlivý ka
tolík ai ovšem Vrchní Pastýř náš přeje, aby ovládlo
rozbodné náboženské přesvědčenívšecky kruhy, protože
jediněv pravé víře spásu vidí. Kdo z nás se bojů vo
lebních súčastnil, ten bojoval zajisté sa své přesvěd
čení a k tomu mé jako státní občan také právo. Nikdo
také nevěří, že by kněz mladočeského přesvědčení bo
joval proti Mladočechům. Kdo hanobí v „N. L.“ vlastní
stranu a své duchovní představenéa kdo vášnivě vo
lebí stanu a počínání „N. Listů“, ten se jistě bojem
sa katolické zásady nepotrhal. —

Rovněš jest hruboa nepravdou, še ndp. biskup
Brynych někomu někdy řekl, že „kaplani mají
dost.“ Sám byl 9 let kapla poznal tystrasti ka

[anské a proto přál také doputaci aby voidniuministraGautecheo pochodila lé e,
neš-li pochodili biskupové, kteří v celém
rozsahu sa přání, jak je kněžstvo ve věst
níku pro katolické duchovenstvo a v poti
cích vyslovilo, se přimlouvali. Pan biskap to
řekl, a tvrdí li se něcojiného, je to ošklivé pře
krucování věci. Pochybuji také, že by někdo
s ostatních biskupů byl a mladočeskými poslanci mlu
vil a jim pravwl,še kaplani mají platu dost de
více nepotřebují. Páni poslanci, kdyžjiá sohle
du na ty klerikální kněze ničeho nedělali, měli to
udělat aspoň s přátelství k těm mladočeským, a de
mokratickým kněžím, vždyť stát by jim musil více
platit neš dosud, kdyby zavedl státní matrikáře jako
jsou v Uhrách. Ostatně poulanci strany „Nár. Listů“
mobou to učinit ješté teď. Ať pološíBadenimu, Bi
liňskému a Gautechoví sa nku, že v druhém
čtení budou pro prozatímní vyrovnání s Uhry blaso
vat jen tehdy, když stát vyhoví spravedlivým šádo

toho „N. L.“ mocným svým vlivem nenčiní, pak
zůstane i nadále každému zřejmo, že se jim o kato
lické kněse nejedná. Coš neřekly, že katolický kněs
a věckatolickájestjímodporna?Žepoměrydu
chorenstva jsou namnoze neutěšené, toho nikdo ne
pírá. Poměry církevní a duchovenské redakce „N. L.“
nikdy neupraví. Redakce tohoto protikatolického lista,
v níž rozhodují židovští, protestantští a pravoslavní
horlivci nebo snámí nevěrci, ta není vhodným k tomu
místem. Dopisy s kruhů duchovenských, jaké fabri
kují a předělávrají „N. L.“, ty by „Katolické Listy“
ovšem meuveřejnily,abyjejich pisatelům neškodily a
veřejné pohoršení jimi nedělaly. Kdy pak se utíkají
nespokojení naši protivníci 060 svými ke kon
sistořím a redakcím katolickým? © Nepovídejme, še
všecka vina všeho našeho neutěšeného poměru záleší
na biskupech, prelátecha konasistořích atd. Všdyť
přece všichni víme s osobních skušeností, še věc leší
jinde, še škůdce své máme jinde a že hierarchie má
na mnoze tak vázané ruce jako my „nišší“ duchovní
čili pomocníci biskupa ve správě duchovní. Nesapí
rejme to! Kam povedecesta nastoupená v „N.Listech“?
K výbuchu — k reformaci — jak jest v grand
žurnálu s Mariavské ulice vytištěno prološeně?
Snad máme dosud víru, pevnouvíru katolickou!
Můžeme slyšeti takové alovo„reformace“, „očistění
křesťanství“ beze studu, bes bolesti, bez “hrůzy? Ne,
to nepřivede naši e ale skásu! „Beformaci“,
kterou chtějí s katol. věrou „N. L.“, nemůže žádný
kněz přijati, aby nebyl věrolomným i svému povo
láníi své vířei církvíPáně.Aprávěto,žesotva
nespokojení kněží podali „N. L.“ své stížnosti,
hned vrhli se jejich příteličkovéna reformaci víry,
ukasuje, co „N. L.“ chtějí a kam pomáhají
Straší se „hnutím“ mesi dochovenstvem — marné
naděje. Katolická církev byla nás abudebes nás,

i olonšíme všichni„od vl 2.BB si m nikteraknepolepšíme — mám jedno lu padlíkem a
vím, jak se ma daří — a věčně teprve me. K bídě
hmotné přišla by i morální — a roservanost srdce

pélile by věrolomníky. Kdo chce měcoskutečného vyonati na naše zlepšení, musí začíti maopak neš pi
satelév „N. L.“ — musí ve víře a enaso své
v pravdě katolickým býti a me hned na samém

u reformací, odpadlictvím a výbuchem
hrositi. Kdo pak „pánové“má s Vámijíti ?

Pam Vejta Nlukov, člen Nár. divadla v
Praze, hrál zde večtvrtek jakohost divad. společnosti
P. Chmelenského úchvatně hlavní úlohu v Echegarny
ově mravoučném dramatu Světec či blásen. Jihočeský
Bajgar uspořádal mu na počesť večírek spolkový.

Zoěstis východníchČech.
Z Černitova, (Jednotakatol.jinookůs můšů".

U nás máme nový spolek, katolický spolek — sase
krokku u! Jinoši s muši všechstavů =místní

obce ašírohookolí seskupili 0pod prapor kříže vě
doacedobře, že jen „v ry 3 . Nášnový spolekspásu pro nynější společnost lidskou. nov
jest v intencích svých vsdělávacím o později rozšíří
se Činnost jeho i na podprrování členstva v nemoci a
neštěstí. — Stará farní badora minuloa neděli hostila
v horních svých místnostech četné a vděčné poslu
chačstvo — neděle ta jest dnem nejvýše památa

neboť týž den ustavil se katolický spolek dinoch amužů, v naší nábošensky smíšené osadě. Evangelíci
dávno jiš sdrušili se v Jednotu křesťanských jinochů
am roč by podobné zdrušení nemohli si utvo
řitikatolíci ? Ta teď je máme! Teď jen do práce,
do práce,do práce! Redaktor „Dělnických Novin“, pan

T. Jiroušek z Praby, jsko slavnostní řečník se vysna
menal! Způsobem nejvýše přesvědčivýmvylošil účel
a potřeby spolků vzsdělavacích s tendencí katolickou.
Upozorail na výhody z členství plynoucí,jak otvírá
se svět pro řemeslníky, divnostaíky std. jeou-li údy
„Jeonot kat. jinochů a mužů“, jak v nich zračí 6e a
askutečnění dochází svésomoc. — A přednáška pamě
řečníkova pohnule mnohými, še po přečtení stanov,
přihlašovali se za členy. Do výboru zvolení byli tito
pánové: sa přesedu dp. p. J. Seidl, farář s Cernilova;
sa místop u: Fr. Rejchrt, starosta s Librantio;
za jednatele J. Vrabec, učitel z Librantic, sa poxlad
níka: Václav Mikolášek, rolník s jlova za kmi
hovníka: P. J. Mynářík, kaplan s Černilova— pak

vé Václav Toman, rol s Bukoviny; Václav
alta, rolník s Divce; Jan Němeček, obch « Li

brantic; Jan Ješek, trahlář s Cornilova;Jan Cejnar
rol. s Divce; Váci. Pavlík, zedník s Černilova (náhr.

Jan Kutík, zedník z Černilova (oáhr.). Bovisory účtzvoleni byli pánové: M. U. Dr. Ar. Pekař, obvodní
rný, rolník s Černilova, Vnové farní

budově ochotou d p. faráře poskytnuta místnost
pro spolkovou čítárna, v níš prozatím vyloženo bude
14 časopisů dílem politických, dílem sábavných, hu

moristických, vychovatelských, odborných atd. K vol
nému použití bude knihovna spolková, tamše umístěná,
jež dary dvou blahoskloných příznivců spolku čítá jiš

tři sta svasků cených spisů zábavných i poaěných. Spolek jest členemdružstva „Vlast,“ ješ 
valo mu přes 20 spisů velmi ceného obsahu. „Zdař
Bůhl“, zmíněným příznivcům. Celou neděli — po
všechnu simu — čítárnaspolková bade vytápěnái
i vybízejí se všichni katolíci osady i obcí přifařených
k pilnéjejí návštěvě a bedlivé četbě. Začátek jest
velmi alibný, čím více nás bude soustředěných ve spol
ku, tím schopnější bade spolek máš plniti své poslání.
Každý upřímný katolík našeho obvodu farního ať stane

se členem, ten maličký příebán (10 kr. měsíčně!stonásobně se m1 vyplatí! ihlášky stále přijí
ředseda nebo jednatel (možno přihlasitise i lístkem

korespondenčním). Dokašte skutkem, že jste katelíci|
Z Police m. I. Křesťansko-socialníJednota

»Vlastimil“ v Polici n. M. konala dne 7. listopada
veřejnou spolkovou schůzi spojenou s přednáškami, k
nimž « vzácnou ochotou zavítali dp. J. Brett, kate
cheta, a p. Frt. Hetfleiš, účetní s Úpice. Rozsáhlé mí
stnosti velké síně „Na poště“ byly vůbec naplněsy
četeým posluchačstvem čítajícím kolem 250 hlav. Po
obvyklém sabájení ujal se nejprve slova p. Hetflciš k
otázce: „Co ničí náš střední stav?“ Líčil živými bar
vami, jak šalostný dek spůsobil ve středních tří

dách našeho lidu vydřidašský kapitalismus the.lidiček. Dokázal přítomným socialním demokra
jak prolhaná je ta stálo od nich odrbovaná písnička
o blahobyta knětstva. Vádyť jediný úid Hirsch, jak
s projednané pozůstalosti jeho dokázáno, sanechal po
sobě větší bohatství meš celá církev katol. v Bakou
aku, čítající 10tisíc kostelů a 14tisfo duchovních, do
hromady v dršení má! Řečník nesvratnými doklady

ukázal, kdo v pravdě ošebračaje ten zabodený nášstřední stav, a kdo nad to ještě skrze svou děvku,
socialní demokracii, i tu poslední útěchu s nábošen
ství plynoucí, se sardos mu béře, aby takto mravně
skleslý a na misina přivedený národ tím jistěji pak
doražen býti mohl. Bouřlivé nadšení bylo ka konci
mladistvému řečníku výmlavnou odměnou. I přítomní
Mladočeši horlivě tleskali. Na to počal mloviti d
J. Brett o thematu. „Jak máme pracovati v naši
epolcích?“ Navázav dovedně řeč svou tam, kde pře
dešlý řečníkskončil, uchvátil jiš ponhým zjevem svým,
plným mažné síly, statečnosti a zápalu, veškeré

slachačstvo. Jako rány kladivadopadale ora jeho
na hlavu červenýchsrádců ovatovácievskéhooj ivíry a strhovala obecenstvo opět a opět k onlivám
tlesku. Očekáváme z řeči této saačný mravní zisk a
osvěžení katolicko-socialní idey v městě našem. Za
jisté, kdyby takto ve spolcích našich se pracovalo,
musilo byto a křesťanským socialismem u nás dada
jimak dopadati. Pod velikým dojmem této řeči vsdal
předseda Jednoty, vp. B: Krieshofer, jménem všech
velectěným pánům vřele tlamočeným díky a
vyzvav přítomné, aby slavně slíbili, v duchu křestha
ského socialismu všude pracovati, sakomčil sdařiloa
tato schůsi“. —

lékař a Josef

Ee fce. Blísko Brandýsan. Orl. žil

člověk, jenžpolykal kamení O poutích a jarmarcíkdo nau dal krejcer, mohli viděti, jak provosoval
umění. Vnaši obci jest podobný ano větší.
Tenmá tak rád jen „husté“, že spolkne celé
země. Toť přece jestjiš veliké umění, kdyš spoly
ovatémuBigmuadu ©jiš několik parcelních čísel a ještě
nemá dost. Aby pak vzácné jeho umění se potometvu

sachovalo,vzal Eoiškápe: jčen však mistra svéhoihl, nebať po parcelní a i 6 muadrem

E DÁ LEE RentZáláuévnlbrodinci posem i, m
s hrobu vstali a třili, kterak majetek kostelní od
oněch dvou umělců se pustoší, žalost by s toho měli.
Neříká se,toto jest majetekkostela, musímejej chré
niti a šetřiti, nýbrž heslem jest: trhejme majetek ko
stela, však sv. Sigmunddost toho má. Při takovém
zrovnanelidekém zachásení s majetkem kostelním 60
stává,še mnohokrásnýchvěcímusísepoříditiproko



uteljen sdárků šicchetných dobrodinců.Tak nedávno
postaveny dva nové oltáře s pěknými socha
mi. Právě lidi, k svoa sbožnost jsou na po
eměch, nejvíc dobrodiní prokesují kostelu. Onen první
umělec však má to sa hloupost, dávati něco kostelu.
A přecezvláště oa by měl býti ke kostelu štědrý.
Neboť kdyš tolik let majetku kostelního ušívá jako

vlastního a ami by nemél, kde krávynež isti, k bya viskzadušaích,s té příčinymé ko
stelu jiš m vraceti. Avšak jeou lidé, o jicháto
soudnosti se musí pochybovati. Kdyš někdo 10—20l.
dělá nedobrotu, nemůže říci, še má na to privilegium,
avšak když někdo po několik let majetek kosteleničil,
domníváse, šemánaj toprivilegium?Acoš

ten nemá sdravé soudnosti, kdo jsa stár jen
38 let, se chlabí, že po majetku kostelním jesdí kud

chce jiš od počátku světe. Aby nás tedy Pásaspoh při adravému rozum zachovati ráčil
E Humpolce. Ušživšeletních prázdnin ros

vinuli jeme zase s Pomocí Boží dnem 19. září pra
spolkové činmosti v naší „Svornosti“. ©Odpoledne

Šešli jeme se a po krátkém proslova np- P. Norbertanaalouchali jsme pošorně předčítání proslovrených
na katolickém sjezdu v Hradci Králové. Budoucí ne
děli další řeči ajesdové přilákaly nás do místnosti

ové. Tentokrát navštívilnás také ctihod. p. Max.
bohoslovecI[]. roku a vyžádavsi slovo mla

pěkně a s nadšením o působení katolíků na blahu
ečnosti lidské © Dne 3. října zahájil svou činnost

ivadelní kroužek. Zahájeno to bylo slavnostněji ji
ných let tím, se pěkně herci naší sehráli divadelní
kus s péra svého režisera p. Boh. Šimáčka „Dítě ko
mediantovo“. Dne 31. říjaa opět vyznamenal se diva
delní Ikroušek 'sdařilou soubrou dramatu od K. Tyla
„Dědičná amlouva.“ Dne 14. listopadu vzácný požitek
připravil nám svoji přednáškou p. Jos. Kopač, odborný
učitel měšťanské školy. Jako jednatel musejní společ
nosti pro okres Humpolecký přednášel p. učitel o sa

chování tek starošitných. Zmíniv se v starém
Šivotě národů evropských vůbec a vylíčiv dobu ka

mennou, bronsovou a SŠeleznoupřel řečník ku šivota nišich předků v milé naší vlasti a v nejbližším
okolí. Přednáška učitela byla velice pěknou a
poutavou, poučujíc zároveň i bavíc v živosti čerpajíc
s násora ma starožitnosti, které pan učitel s musea
humpoleckého sebou donesl. Po skončené přednášce
srdečně jménem spolku p. ačiteli děkoval a p. P. Nor
bert vybízeje nás zároveň, abychom si vážili nejen

těch tek po našich otcích, ale i také víry otců
našich,která národnáš vždyailným,velikýma šťast
ným činile. Těšíme se, že nám p. učitel brzosase
dobný pošitek připraví. Dne S91.t. m. hrál divadelní
kroušek zase div ve prospěch chudé školní mlé
dobe. Zdař Bůh.

Z Ceské Brusalce. Vednech3—12.října
t r. konaly se ve zdejší osadě sv. missie za vedení
O00-Bedemp. s Prahy, p. P. Weilanda, Moistra s Gó
gele. Průběh missif byl velice uspokojivý. Přes to, že
panovalo v tu dobu nadobyčej chladné počasí, hrnul
se všech stran sástapy zbožnéholidu do chrámu Pán
Zejména v době večerní býval prostorný náš chrám
Páně téměř do posledníhomístečka přeplněn, — pě
kné to zajisté svědectví, jaké úcty a vášnosti až po
dnes katolický misionář, a tím miesie sama u lida

pí A pak také svědčíto o obětavostimnohých,ří nešetřili námaby, aby, když za dea těchto du

chbovních hodů se súčastniti nemohli, plespoň večeř,denní námaze se jich účastni stali. Přibližný počet
Šeaních navštěvovatelů obnáší přes 1000 kollatar
níků, nepočítaje v to osoby ze sousedních osad. Také
počet kommunikantů vykazuje slašné číslo; přes 2740

oapilo v těchto dnech ku stolu Páně. Dne 10.
v neděli byl za účastenství dkolní mládeže, všech

spolků a přečetného účastenství věřícíholida, jakéhoe není pamětafka, missionářský kříž do chrámu
Páně donesen, zde správcem miessieP. Weilandem po
svěcen a vztýčen. Prospěšnost a užitečnost missie u
kásala se i sde. Proto zůstane každému věřícímu ka
tolíku mesapominutelnoau úpomínkou na tyto krásné
dny sv. missií, které nám náš milovaný duchovní
správce vip. P. farář A Seidel obětavostí svou připravil.

Z Poličky. Nade svatojos.jednota kat. ji
mochů a mužů uvítala dne 7. listopadu svého nového

- předseda vp. Frant. Dittricha, sdejšího kaplana,
jiá dříve za zakládajího člena jednoty přistou

pil a častěji nás navštěvoval a hovorem o časových
otéskách mile bavil Dé Bůh, še v jednotě naší sa
počne opět čilý ruch, životní to mínka kašdého
spolku. Štědrým dobrodincem jednoty jest náš vřele
milovaný vldp. děkan Josef Jezdinský, který rovněž
častěji nás navětěvuje a cennými kaihami knihovna
maši rosanožuje, tak s povděkem připomínáme,še v
sledním čase daroval jednotě cenné spisy slovatného
Rudolfa Vrby. V neděli dne 28. list. i bude

. o otázce: „Pokud je antisemitismus
oprávněném“. V neděli dne 5. prosince v předvečer
sv. Mikuláše pořádá zábavní odbor jednoty oblíbenou
zábavu svatomikulášskou v sále na střelnici. Po celý
adventní čas zpívati bude spěvácký kroušek při vel

kých slašbáchBošíchadventníchorály.„ZdařEt
Z Náchoda. Známýzde dopisovatelBatibora

a Kurýra rozealal do jmenovaných časopisů sensační
správa, še Václav Horina, malíř na skle a porculánu,
který ve všeobecné nemocnicí náchodaké pošest neděl
ošstřován byl, odmesl odtud sličnou ilou jeptišku

"sestru Hubertu, rozenou Filomemnu Šimčákovou s Bi
lovie u Uherského Hradiště, do které se šíleně zami
Joval. Sestra Huberta prý teprve 9. listopadu skládala
slavný řeholní slib. Pan zpravodaj a architekt patrně
„přítom byl, neboť hned načrtl skizsu censační této
události, kterou Pražský Ilustrovaný Kurýr také vě
rohodně vyblejak| a aice v tom okamžiku, jak sestra
Huberta lese přes plot a svému milenci, kterému

N. J. Severočeská půj do začátku 1000 sl.,
náručí. Pražský d se sedřenou kobylou jest

-ovšem také k tomu přimalován. Radikální s sociali
stické isy sensační událosttuto ještěvícevy
šperkoraly. Teď však N. J. 8. prohlašuje, že Horynovi
Beposkytia tisícizlatovou mýbržpouze morální pod

Bien, Náchodase námosaamuje, žeFilomenalčíkova nebyla žádnou jeptiškou, ale pouze movickou

vil

kdykoli = klášteredobrovolněodejít a ceprovdatmůže. Není ovšem také pravda, še Bilóíkovou Horyna
a tímménějest pravda,še bylaojsétchycema

pavskéhokláštera násilně zavřena. Z události
pět můše kašdý poznati, jak so ji sensačníudálostiajaksepakprotikato církviod

tidů a jejich spojenců vyušitkují.
Z Ústí m. Ori. — Jako v jiných městechvenkovataki unássestává,šemezizdejší

pokojné oběanstvo a dělnictvo přichásívají občas různí
„Kmotři rozamci“ v osobě všelijakých soc. demokra
tických a pokrokářskyýchřečníkův. Hledíc ku nená
visti církve katolické a kašdého křesťanského hnatí,
jeoa obě tyto frakce svornými a šlechetnými bratry
—par nobilefratram— a coždivutedy,še zce
lého srdce by si i, aby křesťanští sociálové, kteří

překážejí i židovským liberálům i jejich červeným děicům, byli umlčeni a zakleti někam do nejhlubší
propasti, odkudš by jim nekynulo šádné vysvobození

více. vá se: der Wůnech ist der Vater des Ge
dánkens, to jest, člověk rád myslí na to, 00 si jeho
srdce přeje, a to, tuším, platí i © kářích a 80
cislních demokratech. A toto přání vytahovali před
krátkou dobou s hlabin srdce svého a přemýlalije
ve schůzích, dopieech, článcích i lokálkách. I u nás
mělo se „řečniti“ ne komando šidovského štábu dne
7. listopadu na veřejné socialisticko demokratické
schůsi o „Bílé Hoře a Ebenhochově návrhu“. Aby to
více táhlo na rudé své plakáty přilepili bílý papír s
nápicem: „Ku této schůzi je téš pozván říšský a zem

ský anec p.Karel Adámek.“ Materialista Havelkalákům ával „Lid“ a „Rach“ s dodáním: „Jen
přijďte večír na achůsi, tam se toho dozvíty více“—
a konec konců byl, že nepřijel ani „řečník“ ani po
slanec Adámek; P. T. publikam v počtu as 200 hlav,
mesi nimiš byli některé aš povášlivě epiritasem osví
ceny, se pokojně rozešlo. — Ale my jsme si mysleli:
o0ž, máme nechati věci běžet, jak leží? ©Máme státi
proti židovsko pokrokářskému rosmacha nečinně? Proto

jsme požádali dp. dra. Jos. Slabý-ho, abypřednášelo bitvě bělohorské, což tak minulé neděle ochotně vy

konal. Vysvětlil příčin porášky bělohorské, podal jichsprávný bistoric vyklad, který rozhodně je přízniv
katolíkům, kdežto tehdejší stavy, direktory a nekato
líky staví do docels jiného světla, neš fráse liberála
neb pokrokářského šido — demokrata, která u pás
skoro celé století platila. Poukásal na revoluční kroby
hleděli různými předstíráními zastírati, především před
českým lidem, volajíce úaň ústy Matyáše Thurna:
„Páni přátelé! Nic! My nic!“ Na konec přirovnalčasy
naše době předbělohorské: Jako tehdy odbojnístavové
chystali revolac', podobně dnes sociální demokracie
pracuje všade ku krvavé revolaci; jako tehdy Tbarn
řikal: „Nic! My nic!“, tak dnes soc. demokracie vě
domě i nevědomě lže říkajíc, že nechce revoluci nýbrž
evoluci. Jako tehdy revoluční semeno v ách zasel
cisinec Thorn, tak dnes revoluční semeno u nás za
sadil židoněmecký potomekpatriarchy Karla Marxe,
jenš svým věrným dali naučení, jak,se mají v revo
uci chovat, právě, že sami mají vedení revoluce do

rakou vsít. Jako tehdy Thurn et comp. nesloušil věci
české, ale vždy vyhledával hojný žold a osobní pro

spěch tak také dnes vůdcové radé internacionály pěují na úkor lidu oběma rakama své bezedné kapsy
a hledí nás jak v ohledu společenském tak hospodář.
skóm vrazit úplně v moc židovskou. Thurn

o vysvobození k smrti odeouzených lampě a světoběžných darebákův — vis přiklad na Theobaldovi
Hokovi, kdežto katolíkům jmění konfiskoval — a dnes
soc. demokracie čítá mesi evými „předáky“ podobné
sloděje a darebáky, kteří jakoby Hokovi z oka vy
padli, a hledí církev oposlední groš okrást. — Vůbec
musíme se bedlivě a to starať, aby dosavádní výklad
dob předbělohorských a pobělohorskýchbyl s myslí
lida odstraněn, a na jeho místě postavenvýklad správný,
spojený s applikací na dobu, v níž žijeme. —

Podloudaletví při branicích. Z okolí
Hronova bylo v sobota 23. října na 60 osob za hra
nicemi. — Kupovali zboží, zejména cukr a kávu. Láce
vábí, neboť platí tam kilo — 30 kr. jemná káva
pražená Xilo 1.40 kr. Finanční etráš při své obchůzce
napadla výpravu onu, ješto ale byla v přesile,zapa

matovali si jen osoby. Ty dny přišli doHronova apři vchodu do továrný ŠSpicglerovyočekávali vychá
zející dělnictvo. Vyšetřují mistra jednoho, jenž snad
dal jednomu zúředníků této stráže několik ran holí.

Ze Železnice. Nebývalýruch a touha po
osdobě chrámu Páně vzmáhá se v našem okolí. Tak
poutnický kostelíček Táborský nově je vymalován a
obrasy 0 en negzištnoua umělou prací vp. Kníška
s Lomnice, tak še teď vábí každého i úprava té sva
tyně a k větší vysývá zbožnosti. V Jičíně kostel av.

snačně opravuje ee. Tu dlažba nová položena,
pořízena, hlavní oltář vea a presbyteřvy

malována. Velký zron sv. Václavabude přelit. Ale
i farní kostel bude esvelikým nákladem celý uvnitř
obnoven. Nejvíce však vykonáno u nás. Tu nejen, že
střecha šindelová novou břidlicovcu nahrazena, vasba
namnose doplněna, ale není věci ve chrámě, kteiáš
by v nové neoděla se roucho. Kostel je nově vydlá

čn většinou dlaždicemi cementovými různě zbarve
nými, chor přestavěn a rozšířen, všecky oltáře, kasa
telna, lavice, dvéře, okna, sabradlí natřena, sochy po
lychromovány; kostel dříve bilený stkví se novou
malbou, kteráš s uměním stavitelským v presbytoři

rně závodí. Kopule čtyřmi světci, patrony země
é: ev. Václavem, Vojtěchem, Prokopem a Vítem

okrášlena jest. Korunou všeho nového ve chrámu na
Šem jeou krásné varhany 14ti rejstříkové, solidně a
a vě vané p. Kobrlem z Lomnice, známým
ve svém oboru mistrem. Varhan těch lbý a mocný
hlas kašdého sbošným naplňuje samícením. Jak naše
školství průmyslové prospěšné působí, viděti lse na
šáka školy Chradimaké, synovi p.Kobrle, jenž sám

nákres proredi pro krásné průčelí varhan, jež odpovídá alohu kostela a svým velmi vkusným provedením
a harmonickým volením barev při nátěru, jejš provedl

. Kříš z Kopidlna, každého iznalce mile překvaaje.lé téměř létoi podzim trvaly práce v kostelíč
našem, až se přiblížil radostný den 31. listopadu, kdy
chrám Páně znova vysvěcen a pravidelné službě Boží

val

| odevzdán. Pěkné počasí podzimní zůstalo věrno i po

slední nedělipo av. Duchu,kdy amavítalku svěcenívdp.b.vikářJ.SehnalsBělohraduavolect.p.sta
rosta Fr. Dollanaký se dvěma p. radaími města Jičí

Mládešškolnís pp.učitelistála vřaděodfary
kostelu, kdyš dostavilo se sl. zastupitelstvo sdejší

se ct.„po hasičskými obce zdejší 1 okolních, voj.vysloušilců s hudbou v čele ku významné slavn
pro celou kollaturu. Nesčetné množství liduze šírého
okolí naplnilo kostel, jenž ani nestačil ve všech svých

rostorách. Po vykonanémobřadu svěcení, kdyš vdp.
. vikář pomodlil se sa všecky, kteří jakkolipřispěli

kvýsjobě chrámu, vystoupil na kazatelnu vp. Gabriel, který v úchvatné řeči hodinu trvající vylíčil
výsnam chráma Páně. [ druhá vzpomínka kazatelova
na nejdůst. pana biskupa našeho zachvěla mile ard
osm naším a mimovolně salétlo v duši naši pomyšlení,
fe ušlechtilá mysl Jeho jistě s námi by se radovala

nad důstojným stánkem Božím. Po řeči jeho sloušilvdp. b. vikář slavnou mši sv. Hlavní zásluhu o vý
sdobu našeho kostelíčka má sl. zastupitelství města
Jičína, jež blahovolně veškerý celkem náklad povolilo
a veškeré žádosti a prosby důstojného pana faráře
vyslyšelo, který téš se svými spoluobčany Železnický
mi a některými sokolních obcí značně na vše přispěl
sačež všem: „Zaplať Pán Bůhl“

Klerikální tistz leší „NárodnímListům“
v žaludka a působí jim nepříjemné kručení. Dosnávají,
še klerikální tisk sice střelbu nevyvolal, ale bylo prý
to katolické kněšstvo samo, byli to vlastenečté kapla
nové, malí, chudí farářové a odrtrčení katecheti, kteří
prý nemohouce déle tíhu přítomných poměrů snášeti,
v opuštěné, emutné své soufalosti použili „Nár. Listů“
a také „České Politiky“, aby výkřik jejich slyšela
česká veřejnost |11 Na Královéhradecku prý kde jaký
vikář, počal sháněti na rány zasatené biskupu Bry
nychovi náplaeť ve způsobě oddaných adres — a ko
nečně dostavil se na bojiště sám Brynychův orgán...
A na to pokračují „N. L.“: Zajímavá podívaná: na
jedné straně stojí několik chudých kněší, s nimiž český
tisk sympatisuje bez rozdílu stran — aš na ty listy,
jichž stanovisko jest vůbec protináboženské a jež nej
silnější tramf spatřují v surovém urášení kněšstva
vůbec — s těmito kněžími v jediném šiku jsou také
„N. L.“ Na drahé straně stojí hrabě Vojtěch Schěn
born a „Kat, Listy“, pan Toměs pověstným „Českým
Východem“ a královéhradecký — redaktor Štábi, za

jehožprůhlednou osobou skrývá se biskup Brynych.Jsmehrdi, je se stěmitolidé alisty bijemepro sájmy
maléhokměšstva(1), jsme brdi, še můžeme hájiti jeho

svoboda, jež deptá se přímo nelidsky a jeho důstojnost, jež snižuje se někdy až způsobem, jenž vyvolává
odpor i v nekněžstvu. S orgánem biskupa Brynycha
nepolemisujeme, neboť jen Jist má nárok na
odpověď. Nikdoneubrání se slabostem, zejmena ne
v boji, ale hrosnou profanací Kristova jmena by bylo,
kdybychom „Obnova“ jakkoliv s jeho velikým jmenem
měli stotožňovati. Jame dosti spravedlivými, při nej
menším tak, že za pohanu katolického kléru, za nej
hrubší jeho uráškau bychom považovali, identifikovati
s ním list, jená stal se smetištěm všeho bláta a kalu,
místo aby jasně vyzařoval teplo lásky a kouzlo kře
stanské snášenlivosti a dobroty.“ Dále praví „N. L.“,

jk kněžstvo těžce nese špiclovství, otroctví, ústrky.i klerikálního tisku netřeba prý zodpovídati. Lež
prý je známou sbraní klerikalismu, a „bojojeme-li
s někým, víme napřed, jaké zbraně užívá. Od let še
desátých v „N.L.“ jeky(7) smýšlející kněžstvo
nalézalo otevřené rubriky, pokud jeho hmotnýchsájmů

se týká. můžeme Páponenouti (I) jen výtečné a informační úvahy zesnulého koll. Eima. Neví-li o tom všem
orgán Brynychův, jest nám lhostajno.“ Toť obšírný
výtah s polemiky „Národních Listů“, které prý chtí
zájmy kněžatva i na dále hájiti a které končí tramfem,
de největším nepřítelem křesťanství je — Horikalomus.
Polemika „Nár. Listů“ jest poněkud bubená, ale za
to hodně prolhaná, sprostá a surová. Nás sice těší,
še „N. L.“ píší po naši odpovědi: vlastenečtí
nové,malí a obudí farářové a odstrčeníkatecheti“,ale
nevyvrátili tvrzení, še „N. L.“ v loni a ještě letos psaly
o ctlajtánekém českém duchovenstvu, které sapřelo české
státné právo, odloučilo se od národa, 20se svasků
našich jak státoprávních, tak národních“, že české kato
lické kněžstvo nazraly „černými Miloty, plemenemje
dtěrčím“ atd. „Nár. Listy“ nevyvrátili našeho tvrzení,
še rakouský episkopát úplné s upravením kongrwy,

jb si je přále Iméšetvosamo (totiž nejmenší plat proplana 700 zl., pro faráře 1000 al., pro deficienta
400 sl., příslašné kvinkvenálky a po 60ti leté slušbě
úplnou pensi). „Nár.Listy“ nevyvrátili našeho tvrzení,
k to ony, které jislivé ti »jesdudele

png h „Slastenechýchkaplaná,Balseh,chudýchfaréřá
a odstrčenýchkatechetů“, který se zabýval otázkou apra
vení duchovenských platů a který říšské radé podal
také žádost v tomto smyslu. „N. L.“ nevyvrátily na
šeho tvrzení, že vystupovaly nepřátelsky proti ducho
venstvu a že ony 8 jejích poslanci neučinili pranic
pro zlepšení hmotného postavení dachovenstva. Ne
mobou prostěpopříti, co je vytištěno černé na bílém.
Ze vsteku vrhají se proto na ndp. biskupa, který se
svým míněním a přesvědčením nikdy a sa nikoho se
neskrývá, který po žádných osvědčeních důvěry a od
danosti se nesháněl. Takové resoluce fabrikovalireda
ktoři a poslanci „Nár. Listů“ sami prosebe, nechali
je pak od jiných navrhnoati a schváliti, poněvaděta
kových náplastí v nedostatka vymožeností pro národ
— prosebe velice potřebovali. Redaktorům napade
ných katolických časopisů mohou býti zcela Ihostejny
osobní útoky „Nár. Listů“, které hned od svého po
čátku byly nekalým pramenem lží, vodů, překru

cování, Í e špinění osob. Dokášeme to. Boku
1875. vyšla v knihtiskárně Slavia v Praso brošurka
„Obrana“, kde bývalý mimořádný pracovník „N. L.“
a „Obrany“, jistý Bohuslav Horák s Tábora, — po
slése „donucený agent nekalého plátku toho a důvěr

ník strany svané Arobodomyajné“—(tak píto doslovně)proarazuje, jak „N.L.“a „Obrana“ bojujía jak zprá
své fabrikují. Bohuslav Horák tam vypravuje, ja
musil s jednotlivých obcí fabrikovat dopisy, lživé a
vymyšlené, sa ně byl placen od řádku, jak mu ma

jitel lista říkával: „Evaoujteočemíiočlemná,musím dostatněholík tisic odběratelů, jak mu zakazoval psát proti

tehdy Čechům nejvýše nepřátelskému „Praš.Dan
níku.“ Nastr. 10. píše, še mnodioskv redakcí shotovených

sp



dourydné“ správy sčítal,
by os každé čislo„Obr“ i „N. L.“ na polovie. Bohužel

— jak jsem veřejnělítost nad tím vyslovil —padělalJanem el pana doktora mnoho dopisů, zejm
S, vyd deda k straněnárodní(staročeskétehdy)
ve blání; ještě větší však počet sfabrikovám byl
v radikální redakci členy jejími a sejmene„obe

nahý“ e tom... ..“ — Na stránce 11. citoje týšHorák svon rosmluvu s majitelem listu, který mu mesi
jísým pravil: „Pak muolte Aedět d> kašdé svláší
lo hostincůdostataspoňjednočísle „N. L.“. <
stte hlodět, kde jem mošno, nlskat i a do obou
dotů,témje pošlumanějakýčassdarma;sejmenaobrakie

© tom ohledu ne učiteletvo =“ — Abonentní politika
byla u „N. Listů“ všdy hlavní věcí a pak-li mohly

ulovil abonesty, byly „N. Lielům“ olušby podobných
Horáků vůdy vítány. Známo, še v jejich slušbéch byl
téš Karel Sabina Za voleb v roce 1889 a 1891 byly
v slušbách jejich neméně pověstné existence. Činnost
„N. Listů“ a její chefů charakterisoval svého času
trefně též bývalý jejich spolupracovník p. dr. Herben,
který v „Čase“ napsal: „Studujeme právě minulé
čtvrtstoletí našeho života a shledáváme, še jemu (teh
dejšímu chefa „N. Listů“) a jisté části přátel jeho
náleží lví podíl z té naší nynější nabubřelosti a kve
toucího chvastounství, v němž „N. L.“ vypěstovaly
i svůj docela zvláštní rtyl. Mužové ti, když měli mlu
viti o samosprávě, mluvívali o Hasevi, kdyš šlo o
daně, mluvili o Jiřím z Poděbrad, kdyš ministři po
žadavky naše samítli. deklamovali © Žiškovi, před
nímž se Evropa třásla, a kdykoli spolek „Pletka“
podnikl odpolední výlet, horovalo se o bitvé bělohor
ské a rázračném vzkhšení. Kdo prohlédl čtvanice, kdo
uváží nynější čnost veřejnou, kdo pozná ne

dostatečné vedělání politické vinteligenci a žalostnýúpadek měst i venkova: sbledá, že lví podíl i na této
hnilobě naší náleží (chefa „Nár. Listů“) a některým
jeho přátelům. Když pak o tom všelikém starém i
novém pletichu přemýtlí, vidí, še (chef „Nár. Listů“)
nemůže už sobočiti na jinou dráhu: on přirosti bo
lavým místem ke vší naší hnilobě s nepleše a odtržení
znamenalo by pro něho smrt.“ — Tak kvalifikoval
činnost matadorů „Nár. Listů“ dobrý snalec poměrů
této redakce. „Radikál, ktorý Wbáruce“ » zbabělé cho

vání „Nár. Listů“ za výminečného stavu a nynějšíjejich kotrmelce rovněž slávu grand žurnálu s 
anské ulice nesveličí. Grand žarnál, který musil spol
knouti výtku, že v jedné polemice užil 10.000 spro
stých nadávek, ten se sa reformatora křesťanství a
mravokárce „Obnovy“nehodí. — Účastníci katolického
sjezdu v Hradci Králové poznali katolictvé « pravdo
mluvnost „Nár. Listů“ tak důkladně, katoličtí kaplaní,
katecheti a faráři poctěni byli od přívršenců „Národ.
Listů“ tak laskavými titulatarami, že referent „Nár.
Listů“, který se do shromáždění katolických duchuv
ních do jedné zdejší plzeňské pivnice vloudil, aby
jejich rozhovor vyslechl, mohl by o tom napsati celé
roniky. Zvláštní kapitolu by mohl věnovati Pátera

Šimonovi, který si s ním dal v místnostech hotelu
„Merkur“ dostaveničko, a který, když ho v místnostech
„Nerudy“ meškajícího vyhledal, samou láskou pánů
„Nerudistů“ div umačkán nebyl. P. Šimon, který
umožnil vítězství mladočeského kandidáta Břesnov=
ského v Prase, a tadiš mohl činiti nárok aspoň na
shovívavost stoupenců „Nár. Listů“, poznal nejlépe
jským způsobem se jejich láska ke katolickým kapla
nům jeví. Proč pak se ho „N. Listy“ neujaly“, když
nyní tvrdí, že by samou láskou vlastenecké kaplany
atd. snědly? — Inu, tenkrát by svou „obranou“ abo
nenty byly neulovily. Teď však je před novým rokem:
učitelé a radikálové jsou nespokojení a proto Barnam
s Marianské ulice musil najíti nový přitašlivý, neo
mylně působící prostředek — a tím jsou štvanice
proti hierarchii, neboť proti Thunovi a slavné vládě
„N. Listy“ jiš psáti nesmí!

Z České Třebové. (Loupežnávrašda!.
V krají zdejším působí veliké vzrušení zavraždění
selky paní Vaclové z Přívrat u České Třebové. Sesu
rovění lidu, kterému se dlouho nadržovalo z důvodů
rý tak zvané svobodomyslnosti, nese prapodivné ovoce.

Veřejná bezpečnost v mnohém ohledu pokulhává. Ne
šťastná paní Vaclorá byla neznámými zlosyny na ail
nici přepadena, olonpena, pak do lesa zatažena a
v křoví ukryta.

„Bez záští“ Liga + 16.Jak naše domácí
měry literární jsou zabahněny, kterak mnohé veli

jny vyneseny jsou na podium slovatnosti a okuřo
vány kadidlem svobodomyslných listů, dokasuje Dr.
Hodr „v Hlídce“, v níž provádí ostré řesy kritické o
Bílkových dějinách řádu tovaryšstva Ješíšova. Starý
. řiditel na pensi lapidárné usvědčen ze |ži, že

sáští. Úlověk žasne, že bývalý vychovatel mládeše
sáhnouti mohl ků zbraním tak níským, jakými jsou
lež, pomluva, překrucování a falšování pramenů i ci
tovaných. Několik ukázek s čísla posledního o ctihod
ných šedinách páně Bílkových nás poučí dostatečně.
Bílek líče vzpouru proti Jesniteké kolleji Chomuútov
ské dovolává se Schmidla, ačkoli stránky díla jebo
vůbec neuvádí. Počíná takto: „Ale brsy potom horší
bouři zavinili jesnité r. 1641 v Chomútově, kde jejich
návodem Jiří Popel z Lobkovic .. . přikázal, aby
nikdy se nezvonilo při pohřbu nekatolíků, kteří by
zemřeli nejeoace zaopatření svátostmi katolickým způ
sobem.“ Nešlo tu však o nic jiného neš o všeobecný
předpiscírkevní. Nad to u Schmidla o návodu je
suitekém ani olovíčka není a nepraví se, še by sákas
svonění byl dán pouze proti nekatolíkům, neboťzákas
ten vztahoval se i na katolíky. Zamlóel také p. Bílek,
še Chomútovští prosili, když měli za vspouru trestá
ni býti, Jesuity, aby za ně intervenovali, coš jim ode

přeno nebylo. Hle, jak p. Bílek pravdivě vykládá,rak prý ve spikontí účastnost mél Jan Sarkander,
děkan opavský, před tím farář ve Velkém Meziříčí;
tenfarářem nebyl. Dr. Hodr opravuje správu Bílkova a
v ten smysl, že spiklencembyl Mikuláš Sarkander:
nikoli bl. Jan Sarkander. Prof. Hodr vhodně praví
„Takové dva omyly na drou listech po sobě jdoucích

| smadnásopravňovjístárati00,jelito odpro
slulébo historika čevkéko.jem tak vám sobeci
taje atakéod jiných, ?.oi Vístra,takjakošto
satorite uváděn bývá?“ Jinde p.Bílek cituje

Bohmilla jičee kterak Jesuité ve Feslíně provedli onovu katolického náboženství, u
Dingenaner pomocí prý vojské. Bílek dovolává se
stránky 681. díla IL, ale tam © Vestína ani o
gonanerovi není ani slovíčka, aš teprve na otr. 670.,
smínky však o vojsku i tam marně hledáme. Jaký to
zápal pro pravda a objektivnost! Příklad obsvláštní
koafusnosti páně Bílkovy jest i tento: Pravíť jasně,
še „Thura a přátelé jeho pokládali příležitost tu se
vbodnou, aby vykonali záměr dávno jiš zamýšlený a
vyvrátili v ch dynastii Habsberskou.“ Brzovšak
na to p. Bílek to zapomněl a provil: „Jesuité hlavní
strůjci a původci povstání stavů evangelických.. .“
Nehledě ani k té nedůslednosti, t páně Bílkovo,
jakoby Jesnité byli sosnovali povstánístavů orange
ických, dokasuje, kterak vmalé vážnosti měl čtenář

stvo, promějš dějiny své peal; tak píše se pro děti,
ale nikolipro české vadělance. Pamatuji se, kterak
v seminářijsouce te u č jednouzasmáli někte
rým spolubratrům Němcům tvrdícím, še Slovanů Po
labských vůbec nebylo. Podobně i tyto excessy páně
Bílkovy nesasluhují leč atrpného úsmévu. A ještě více
pro zasmání přisluhuje nám p.Bílek tvrzením, fe
Antonín Possevím psal králi Polskému, „že ani není
možná vylíčiti, jak velice pochybil císař, še přistou
pil k míru nábošemnskémn“. Jde o rok 1618., a Poe
sevím semřel r. 1611. Je tedy list, praví ironicky dr.
Hodr, zaslánasi zpodavětí A tak to jde dále. Dr. Hodr
nahromadil tolik důkazů, že působí dojmem drtivým.
Až vyjde práce ta ve zvláštním výtisku, měli by si
ji naši svobodomyalníci přečísti; zajisté sačervenali
3 se nad tím, še s Bílkovými dějinami bylo patro

peno tolik humbaku.

BESIDKA
Memolry ze vsl.

Nastiňuje Fr. Křivohlávek, farář.
Vesnický paša.

Kroupův Václav vyštudoval půl reálky. Otec
chtěl míti z něho aspoň geometra, aby mu syn
dva zachovalé statky rozměřovati dovedl. V lesích
Kroupových bylo i za dne tma. Starý Kroupa ne
odpr dal z nich sni třísky. Za to vyvedl ročně
Václav dva voly krmné ze stáje, aby kryl to dra
hé učení své. Starý se kroutíval nad tím, ale stará
Kroupka zvítézila povždy. Václavovi to hluboké
učení jaksi nevonělo. Matka znamenajíc, že by
Václav radší všecky ty geometrické formule na
břebík pověsil, vymohla u otce robšít« pro Vá
clava ze študií. Nebylo snad sladší chvíle pro Vá
clava jako když se svými lineály, kružidly a ber
báři v přístěnku stetku otcova se umístil. Stará
se rozplývala radostí; ač otec často si z hluboka
vzdychnul a při tom výrazně si odplívnul. Co teď
s klukem —či s tím pánem študiósem? K vran
kám není — vojákem nebude — a k ženění ještě
času dosti. Tak rozumoval starý; ele Kroupka se
radostí rozplývala jak máslo na slunci. A Václa
víček byl maminčin. Léska mateřská zvítězí. Vá
clav měl u matky ochranu.

Starý Kroupa stárnul. Václav podědil oba
stetky i s těmi tmavými lesy. Jsa pánem, vedl si
po panskou. Ve svátek i v nesvátek pilně honil a
pak pil. Lesy to vynášely. Samota byla pro něho
smrtí; proto sezval všecky sousední orychtáře« a
ještě něco vyššího.

Starý Kroupa syna nechal při jeho »športu«
s také nesměl ani hlesnouti — sic by Kroupka
poštvala naň půl vsi sousedek. To jí lichotilo,
že Václav s pány loví, jezdí, jí s pije až do rána
bílého — ba až celičký týden. Tuhle si zajeli až
kamsi za Alpy dolů; měli tam střelci slet a Vá
clav přinesl si domů za kloboukem jakousi zelenou
větývku jako vítězné znamení ve střelbě. Kroupka
jí zrovna zastrčila za zrcadlo, aby ji každý ihned
viděl a Václavíčka pochválil.

Rodná obec Václavova zvolila ho jednohlas
ně za starostu. Starý si povzdychoul, zvěděv, že
syn jest zvolen; ale mlčel, aby měl před starostou
pokoj! — Václav se oženil. Rodina se množila;
ale štěstí a pravé požehnání Boží nespočinulo na
ní. První syn měl pedoucnici. Dcera stala se f
fenou a manželka skonala při těžké operaci. Václav
nesteral se © Pána Boha nikdy. © kněze se Jec
kde otřel — bylt též s»učenýme=. A pak takový
pán jsko on jest, tenť nesmí se prostým lidem
do cbrámu Páně jíti. Vždyť byl důvěrníkem těch
pánů až z Praby a jezdi! na sjezdy.

Starý Kroupa se sklonil za tím do brobu.
Poslední čas již ani do lesů oechodil; bylof mu
líto, že syn je vyplenil a promarnil. Pak tomu
bývá: co staří vyzískali, to mladí provýskali. Vá
clav se oženil po druhé. Starostenství vedi dále;
jenže ti velcí páni bývali u něho již zřídka. Ano
stalo se, že ten poslíček od soudu někdy v ne
obyčejný Čas u pana starosty se objevil, aby si
nějakou tu kravičku ve sláji poznamenal. Ale o
tom věděl jen málo kdo. Ono se to zapilo, zeje
dlo a někdy i zaplatilo a tak to jest zcela v po
řádku. Ale po třech letech rychtářování Václavo
va, když rádcevé Václavovi a starší obce ku »pří
snýme« účtům přikročili mínili, rozlétla se zvěst
obcí, že pan starosta upláchoul. Ano Kroupův
statek osiřel. Stará Kroupka hořekovala a maožel
ka spínala ruce. Když ctění páni radové do »spi
sůe nablédli, zarazil: se. Pan Kroupa neplatil ni

kdy ničeho. Statek Kroupův padl. Manželka i mat
ka a houfek dětí šly do podruží.

Matku ž vil místní p, farář almužnou a dít
ky s manželkou opatrovela obec. Po roce se Krou

v jedné noci vrátil. A měl zase štěstí. Obec
o potřebovala k službičkám a na staré se pomalu
zapomenulo. Kroupa se nezměnil; ba více ještě
v lehkomyslnosti utvrdil. Kde brátí ale peníze?
Důvěra občanů mu k nim dopomohla. Bezstarost
nost spoluobčanů jehó a trestuhodná vypínavost
jejich daly podnět, aby touž cestou kráčel, jako
dříve. A konec této »samosprávy» byl — samo
vražda Kroupova.

(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řesbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliššína tř, 24.
Obdršev křížovou cestu velice byl jsem překvapen

a veškoří osadníci sebou. Neboť výrazy jednotlivých fi
gar vycik+jí takovou opravdovostí a věrností, de se to
nedáamivypeati.Jsemspracía cemu, poměrnělevnou,
úplně spokojen a řesba te daleko předčí jiné práce ai
sosemeké a mohou s dobrým svédomím firmu Vaší všem
spolubratrám odporačiti. Vzdávám srdečný dík a zname
nám s úctou veškerou
(110) P. Jau Frant. Tichý,

kaplan.Ždírec, v února 1895.

UNŘÁKÁŘRÁKÁKÍŘA

Vánoční a novoroční dárky! :

x

Václav Sole,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradoi Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojně záso
bený sklad klenotů, zlatých stříbrných
a pravých českých granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní = novóno a čín
ského stříbra. ozdobné stelní nádebí,
veškeré zlaté a stříbrné bodinky | ja
kosti; dále pemdlové hodiny a budíky
růsných drahů se zárukou 1—3 roků sa
ceny levnější uež všuue jinde. Zlatí a
(340) astříbřív obni galvanicky.

Veškeré sboží je úřednězkoušeno ajznačeno.
Obj a se přijtmají a shoto
vejk,6š vešžerů vpróčkyNodinaket syřijí.

Všeza levné ceny.
Staré skvosty se kavají a vyměňují.

n aa

000000(000000
Nádhernédary!

Obrasy

Madonny a Krista,
krajiny, vůbec všecky druhy nejjem
nějších obrasů ve akvostnýchrámcích,
srcadla visací i toaletní rámce všech
drahů vlastní výroby, lišty, řimsy, kříže,
sochy, domácí požehnání, obrázkové
svítilny, nástěnné kapličky s hudbou
atd. doporučnje ve velkém výběru sa
osny mírné umělecký závod —

Jos. Kieslicha
v Hradci Král., Jiříkova třída.
Čeyřikrát prvními cenami vysaamezán.

y

i
berní
uokuobuskasaku bu oaobabandh

Vyhláška.
Aby předešlo seovšem mošoým omylům ne

úkor a újmu návštěvníků výročního a spolu do
bytčího trbu Mikulášského v Holicích a na ujma
též výsiedku výročního toho trhu samého ma vě
domí dáváme: |

Letošního roku připadá av.Mikuláše na pom
dělí, dne 6. prosince 1897.

Město Holice má právo a téš trh
na dobytek odbývati v pondělí po sv. Mikuláši.

Následkem toho nebude a nesmí se výroční
trh zde odbývati na sv. Mikuláše dne 6. prosince
1897, jak mnoho kalendářů udává, nýbrž až v pou
dělí po sv. Mikuláši, totiš dne 13. prosince 1807.

Z městské rady v Holicích,
dne 22. listopada 1897.

Starosta:
Ant. Víšo

PYTTYTTTYYT



výhér vócbodruhu u.

' zařisošíGopokojů,salonůa Jožaje.
Výrobaa skladnábytku

a KT SKUHERSKÝ
; (90) w Wradoi KrálovéSvatojánské náměstí čislo B7. :

Sklady tabulového a dutébo skla, porcelá

nových zrcadel, obrazů a petrol. lamy. 8"Uenniky a nakresy na frko.

Oltá ře,sochy, ObrazySomezenvek
uměl závod řezbářský a sochařský

pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.
(Založeno, 1858.)

Proradano přes 200 oltářů. Nejlepší odporačení

Množství vlastních nákresů a fotografií

Wp kk volnémunahlédnatí franco. “

ANT. DRAHOŽAL,
pozlacovač v Humpolci

dovoluje si doporučití

své práce vid. dachovenstvu, sl. patronátním
úřadům s ct. obecenstvu jak

ku zařizování mových 1 obnove
vání starých otářů, kauzatelou,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedeníza Ceny mírné.

ew- Vícero pochvalných vysvědčenípo ruce. ag

Odborný závod
pro malbu oken

chrámovych.
Sedmkrát prvním

cenami vyznam.

Rozpočty,náčrtkyatd
Jakož | veškeré rady

S obdorné sdarma.

JAN HORÁK
soukeník

V RBYOHNOVĚN K
nabízína dobu zimní

čistě vlněné látky
ONE"vlastní výroby. -S í

Račleš učiniti jenmalou objednávku na |

Vzorky ná požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým reledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou příseů.pro.
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

Ludvik Nejedlý.

v Novém Bydšově
dříve v Hradci Králové

odporačaje svůj atelier k provedení všech dekorativních

male fiostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého epracování, restaurujistaró maby

nástěnné, jakož i olejomalby na "plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

Návrhy va slohu stavby kostelg se na
požádání ochotněvypracují a rospočty předloží.

OOOOOOOOOOAIAXIOOOCA

Jesle chrámové" ** f=
movaáné,

Boží hroby s sobemkostel souhlasné
v relifu řezané neb lité. Sochy

Křížové cesty „Vzkříšení“sochy,oltářea
vod sochařský a řezbářský

Yosefa Krejčíka o Prase.
Písárnaa díjnynaLétné 612-VIí.— SkladEliščinatř.
čís.34.—Iustrované cenníky, nákresy a rozpočty franko|

Výhodnépplatební podmínky.FXX
Kočáry

nejnovější soustavy, práce solidní,
ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

u Hr"dci Králové.
Vyzmamenán na výstavách: V Jaromě'í stží

bronzovoumedalií,v Hradci Králové nejvyšší

vyznamenání česta diplom s prárem ražení |zlaté medailie s korunou. 78

ÚIODXxMAm...
InserujteGe
před Vánocemi

SRP* v nejroršiřenějším týdanaoíku na
českém severovýchodě v „Obnově“, kde do
cíli se

jistý úspěch!
o Iaserty upravují se vkusněaodně umistují! ky vý.

Ceny mírné !

Ochrasnásnánla: Kotva.

LINIMÉNT. CAPSIGÍ GOMF.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznávásezavýborné,bolestiutišujícínatírání;j
naskladě vevšechlékárnáchza 40 kr., 70kr. a1 a.
Všecbocněoblíbený testo

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„ketven“ r Richtrovy lókárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto Wo V
ochrannou známkou za původní přípravku

Richtřovalékárna„U zlatého Iva“vPraze. (K
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Napodzim a zimu!

Velecténému P. T. obecenstva města a okojí
odporučoji svůj valně zásobený sklad

dámského konfekčního zboží
v největším výběru:Žakety od 4 zl. výše, až
do nejjemnějšího a nejelegantnějšího provedení.
Pláštěnky látkové,plyšovéa kožešinové.Plá
ště kolové, vatované, a s kožešinou |étské

pláštíky různých střihů ve všech velikostech.
Rovněž odporučuji překvapujícím výběrem+

opatřený sklad dětskýchsátečků, barchentových
blnz, černých a barevných sukní A zástěrek,
Í šněrovaček, vlněných a plyšových shavlu a ve
| skerých druhů dauského modního zboší za cenu

nejlevnějších.

P
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DE V úctě dokonalé P

A. F. Hora,
%Š první konfeční modní zárod“ v Hradci Ď

(316) Králové, Klicperova ul.
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šího aš do nejjemnějšího a elegantního
provedení.Výhodná koupě

M“ pro každého."JE
Veškerá obuv zhotovena jest z kůše vy- Bi

robené ve vlastní jní koželuíně a
můžeme tedy za 80 ručiti. 199

Bohoslovel králo-hradečtí
chystají koslavě dvacetiletého trvání literární Jednoty
vydati saspolupůsobení P.T. Dr. Reyla „Almanachprací pokud možno všech i venkovských členů lite
rárního kroužku, Pročeš žádáme tímto, by všichni P.
T. členové saalali do 16.prosince t. r. píihláškyprací

"5 Zvl itě vysývám k „olapraoovnietví šechnvláště vyzývámek spol v Jy
bývalé předsedy a jednatele.

Jelikož pak „Almanach“ jest literárně i hmotně
zajištěn, dovolojeme si juž nyní, by nákladmohl býti
stanoven, šádati o přiblášky subekvibentů.

Za „redakční výbor“
sodp. poř. Edv. Kasal, bohoslovec.

M

Čad lab mk datu ní la
DodM- Novinka!“ k

Praktické č

rychlopraci stroje *
re nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovoje atrojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno téš veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy ©důkladně zhotovené za oeny|

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na zdokonalené nejnovější Fosací
stroje excentrické a mláticí stroje s kuličkovými
ložisky. Prací etroje má též na skladě p. Karel
Dušek, ns sr. Janském nám. v Hradci Králové ©
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Do Hradce Králové a okoli

Dovoluji si ct. P. T. obecenstvo upozor
piti, že veškeré uzené zboží prodávati badu
levněji a sice:

párky a vuřty kus — — 4k.

„špekvuřt“kilo — .- 70 »» n
šunky „ 9 — 80,

Dále hovězí maso I jakosti kilo 60 kr.
vepřové . 88 »
telecí . 80 ,
Ct. přízni P. T. obecenstva se poroučí a

o bojnou návtěva prosí

Fr. Benoni,
řezník a uzenář

na Svatojanském náměstí v Hradci Kr

bd Nejnižšíceny! Ů

Vysznamenáénna výslavě v Eradci Král. v. 1894
slatou medailií a dšýlomem.

p
podle nejnovějšího amerického
spůsobu vyrábím s konám ve
škeré prácev ohor ten spadající
přesněa solidně na základě dlou

boletých zkušeností, ru
če za nejlepší obsluhu a

UM

nižší ceny než všude
jinde.

Cténé přízni obecenstva
poroučí se v úcté plné

áslavský,
zubní teobnik

ksvému!

c
(ss)

DAMC| Solidnípráce!

ZÁVOdŠkolkářsk ý mm
smmamv Pamětníku u Chlumoe n.

nabízí

pro zimní a jarní vysazování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sasenice pro živé
ploty, křovinyozdobné, konifery, divoké atro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

NŘÁŘŘÍÁÁŘÁŘE
Hledá se —

svůj hojně

býv cestovních, plaldů,
Stovnich potřeb, Županů, have

KAPITÁL
vovýši

3000 zl
na obchodní důms vel
mi dobrou bypotékou

= joKů mad. “ za výhodných podmínek.
287) | Blišší dělí

Jad ,np 17 p administrace t. 1.
DOEAPPOPRKA

m ZOENP

šicí stroje
Přes 13 milionů

vyrobeno s vyprodáno.

Dřívější firma 6. Neldlinger.

= SPISY=
Jeho Biskupské Milosti

Edvarda Brynycha:
Díle lidí. Obrázky ze smíšené ceady a se světa. Druhé

oprav. vydéní. Cena 60 kr.
Kříže a kalichy. Obrázky ze smíšené osady. Drabé

oprav. vydání. Cena 1 zl.
Naše vesnice po roce 1860. Sbírka obrásků a poví

d=k, jež lidu českému papesl. *. vyd. Cena sl. 120
Růženka. Obrázek z města s druhé polovice 19. století.

Cena 20 kz.

Slevo kříže. Obrásky = pobročilé a smíšené osady.
Druhé vydání. Cena 90 kr.

Cesta rozumu a srdce ku spojení s Kristem. Ká
zání postní. Druhé vyd. Cena 30 kr.

obecné. Cena 36 kr.

Mešní a obřadní kniha pro lid. (Cena50 kr., váz.
70 kr.. vás. v plátně lesklém 80 kr., se slatou
ořískou 1 zl., v kůži 1 sl. 30 kr.

První májová pobožnost na Vyšehradě. Cene50kr.
Soustavná katechetické kázámí. Třetí vydání +4

díly 6 zl. 40 kbr.

Seustavná liturgická kázání. Drahévydéní8 díly6 zl. 20 kr.

Světlo pravé. Stručnější „Štít víry“ k vyovičeníbiřmo
vanců katolických na osadách omíšených. Drubé
vydání. Cena 36 kr.

Upomínka ma duchovní cvičení alsvená v Hradci
Králové od 27.—81 arpns 1888. Cena 80 kr.

Zachraň duší svou. Dvě řady postních řečí. Druhé
vydání. Cena 60 kr. (386)

Cyrille-Methodějské knihkupeotví
Gustav Franocl v Praže,

(Melentrichova ul., palác měst. spořitelny.)

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastnídílně na amě'é truhlářské i čelou

- nické sboží vyrobené

BW pérovky a číněnky, UB
opony a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

franc. způsobu. 151
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

COO00000000000000
Pravý nezkaženývr ěčěelírased

čistí krev naši, podporu,e pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka
a sotavujícím se. Zevrabné poučení přidáno
(174) je ka každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med Ize koupiti
u Antonína ŠSejnohy,
cukráře ma velké podsíni v Hradci Král.

sboší. — Poučný cenník zdarma. OOODBOOCO COOO00
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J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T. kněžstvu a patro- „A
nátním úřadům =

ku prlacování oltářů,národů |
a veškerých potřeb kostelních.

Mimo to přijímá a vkusé provede

malby chrámů.
Waorky pšedloši se na požádání.

Veškeré zakáskyvyřizují se vkusně tr
vale a levně.

K ERIN
v Prase,

Malá Karlova alice

číslo 147-L,

doporučuje

zaceny tovární:koberce
kostelní,koberce
salonní,koberce

stůčkové různé ja
kostí

Račtežádati kobercovévzorky;adá- IKOobeice
ní jakosti žádoucno. na divany

Úředně povolený

xvyprodej. x|
Za příčinou nenadálé přestavby vyprodám

MEvětší množství

zboží soukeného
i hodícího se na obleky, svrohníky, menčikovy a
zimníky pro pány, jakož i na žakety a oděvy

E pro dámy.

Vše pod cenou kupní.
i J, U. Špalek dříeJ. F. Krušvic. |

i (230) tovární sklad suken v Hradci Král.

PO EEREBARE
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Číslo 143.
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Aárobu českému/
Jsme opět na rozhraní dvou dob v po

btickém rosvoji mašeho mocnářství, a krise
nynější novýmtoho je dokladem, še poctivá
oúleaneunavné snažení sásíuypcův
našeho lidu nestačí samy osobě aby
chom dospěli kýženého cíle, nýbrž še počítal
slušíode dávna sesvlášíními poměrymoc
nářství a s příhodami nevypočítatelnými.
- Události posledních dnů dokázaly pře
devším jasně, kterak pro státní útvar tak slo
švý, jako je mocnářství naše, centrální par
lamení takového vřízení a tak rozsáhlé kom
pelence nedá se ovládali, a de tudiž rosšíření
autonomie sněmů při rozšíření volebníhopráva
do nich je jiš nutností nezbytnou.

V této vášné době voláme k stoupencům
svým, aby nedbajíce na ten Čas svláštních
odstínů v programu vlastní strany, působili
k tomu, aby všichni Čechové v zemích naší
koruny dbalá národnosti a milovní vlasti své,
sevřeli se v jediný, nerosborný šik, a s dů
stojnou 1 mušnow odhodlanosté očekávali, co
dnové příští nám přinesou.

> Nadějeme we, de násilí na našich Wěň=
šinách páchané a do mebe volající přinuří ly,
jimě tak náleši, aby chránili šivoty, zdraví a
statky státních občamů,jakož se sluší maspo
fádanou společnost státní; jsme přesvědčení,
de menšiny naše nižádným způsobem nesavdají
příčiny k útokům proti sobě, ale žádámetaké
roshodmě,aby tu, kde sami ve vělšiněse Wa
cháríme, zejména pak v našem královském
hlavním městě, cil náš národní a vlastenecký
nebyl spupnou menšinou drážděm a urášem,
nýbrš aby nebezpečné provokace od těch, jimi
tak náleší, byly samesovány.

Od práv svých sa žádných okolností ne
upustime, dobývati jích budeme s houševna
lostáčeskou,akašdýútokodrášehibudeme
3 masasením všech sil.

Ke všem Čechůmbes rozdílu streamipo
stavení společenského voláme dnes:

Buďme svorni, chovejme sedů
slojně a nedejme se!

Jménem výkonnéhovýboru strany národní:

Dr. Fr. L. Rieger.

Převraty ve Vídni.
Německá obstra která v říšskéradě svá

děla pračky, dávala 3, tesila nože, UÚoukla
židlemi, která na sem povalila a sbila samého
předsedu po němž poslanec Lecher
bodil dokonce i velký kalamář, způsobila ve Vídni
sřejmou pouliční vspouru. Poslanec Wolf, který
v sobotu se vetřel vzdor svému vyloučení do sně
movny, byl zatčen a když jej policisté strkali do
kočáru a odváželi do vězení, řval na kolem jdoucí:
„Lide vídeňský, zatýkají vám vaše poslancel“
Němečtí poslanci se přičinili všemožně, aby po
celém městě roznášeli pobuřující zprávy. Protože
ve Vídni masey lidu nestojí za židovskými libe
rály, tedy pobouřenímassponechali— socialistám.

Titosejiž v sobotusrocovalia večerzat
čeno 87 pobuřovatelů. Kočár, v němž jel předseda
sněmovny Abrahamovicz, byl bombardován. Hlavní
demonstrace byly v neděli. Jižzáhy zrána shluklo
se asi 4000 stadentů na Okružní třídě, poněvadě
universitní budova byla zavřena. Davy studenstva

házely se mezi radnicí a parlamentem. Bě
b dopoledne byly posilněny tyto davy četnými

sociálními demokraty, kteří vraceli we ze schůzí
konaných téměř ve všech okresích; byly totiž
mnohé schůze záhy rozpuštěny. Na Okružní třídě

bylo rázem blučaěji. Da volávaly: P
s Badeni! Pryčs jasy poýmínařízeními| R
německý hrabě Fulkenhayn! — | Policie zakročila
a chtěla davy rozptýliti. Zejména policie jízdní
dotírala na demnonstranty velmi prudce a sekala
plochými šavlemi do lidu, jenž v divokém zmatku
prchal va všecky strany. Při tom bylo mnoho
osob přejeto a šavlemi značně zraněno. Policie
zatkla také několik osob. Davy chtěly je vysvo
bodit a tak docházelostále k novým srážkám So
eialističtí vůdci byli od svých stoupenců pozdvižení
pa ramena a v ulicích i na náměstích mluvili pa
ličské řeči. Veliká část demonstrujícího hdu tábla
před budovu trestního soudu, kde pořádala poslanci
Wolfovi tam uúvězněnému ovace. Jízdní policie za
kročila také tam velmi důrazně a vyklidila okolní
ulice, při čemž znova zatčeno a poraněno mnoho
osob. Ale lid přes to ne nerozcházel, pročež po
18. hodině povoláno bylo vojsko, Celý 15. pluk
busarů z Josefovských kasáren, který projížděl
celou šíří Okružní třídy, hnal lid před sebou. Ten
klidně ustupoval, kdežto jízdní policii, kdykoliv
sakročíla, vítal pískáním a bouřlivýmvoláním „Fajl“
O 2. hodině odpoledne hnutí se uklidnilo, policie
i vojsko odtáhly. O 8. hod. odpoledne došla zpráva,
že ministerstvo brab. Badeniho odstaupilo. Dr.

tuto událost lidu, vaje jej, aby se upokojil a
Bel klidně domů. se také stalo, ale večer de
moostřace se opakovaly.Asi 2000 osob chtělo pro
miknonti ae náměstí 6. demonstrovati:
před palácem hřébětě Badeniho. Policie však již
palác viíně obsadila a davy záhy rozebnala. Tou
dobou roznesla se městem zpráva, že zatčený

B oj Wolf byl z vazby propuštěn.osl. Wolf strávil ve vazbě toliko den, vlastně
R0c Se 80 na neděli a byl v neděli o */, na
8. hodinu ráno propuštěn, Zpráva ta byla uvítána
všady bouřhirým „Heil!“ Situace se stala velmi
povážlivou tím, že též antisemiti se se socialisty
a dajčnacionálnímí Němci srocovali.

Jak obyčejně byl výtečně o situaci ve Vídni
spraven ©samospasitelný plachtový graodžurnál
s pražské Marianaké ulice. Celá Vídeň se tomu
smála, když v neděli večer v „Národních Listech“
četla, že k sobotním výtržnostem výrostků a bur
šáků (jenom) „usedlé občanstvo vídeň
skézůstaloúplněklidno, ignorujtotyto
chlapecké proháňky s naprostou neteč
ností a lbostejností. Zkrátka: velkápetarda,
kterou levičáci doufali po zatčení svého Wolfa
včera ve Vídni pod okny císařského hradu vy
pálit, bídně scípla, hlavní revoluční jejich položka,
na níž sázeli vše, skončila pro ně nejžalostnějším,
nejsměšnějším fiiaskem. Vídeň — (ta „německá
Vídeň“ k jejich „svaté německé věci“ — včera
se nepřidala, Vídeň se pro to ukrutné „stu
ení jednacího řádu cislejtánské sněmovny posla
necké“, pro to „strašné násilí na ústavě“ ani dost
málo nerozčertila: snesla klidně ty policejní stráž
níky v parlamentu, zkrátka opustila německé le
vičáky ve chvíli rozhodné na dobro.

Tím dostala věc centralisticko ně ch ba
ronů otrokářů smrtelnon ránu ve chvíli, kdy dou.
fala jistojistě ve výhru. Nezdařilo-li se jim získati
avzbouřiti proti vláděBadenověVideňj—z Chebu
a ze Štyrskóho Hradce hraběte Badena svými vý
tršnostmi věru tak hned se eedla nevyhodi. Sedí
v něm dle všeho pevně. Státník, který by necítil

vné půdy pod nohami svými, nemobl by přece
initi podobnýchzávažných zaslíbení probu

doucnost, jaká dle našich správ vídeňských
učinil včera mnapamátné schůzi vůdcům pravice
ve jménu celé své vlády Badeni“ —

Když má nynější „hlavní český list“ tak

nom zprávyopolitickésituaci,pakse ovšemj kotrmelcům nedivíme. Politik ae špatnými.
issami, činí nezbytně falešné závěry — cby

Paje aklopýtne. Ve skutečnosti v době, kdy „Ná
rodní Listy“ jásaly, že Vídeň zůstala vůči parla
mentární obstrakci německých stran chladna, pa
noval ve Vídni revoluční duch a braběBadeni
náhle propuštěn. Německá oposice a „alliance
israelité“, ktoré prokázal B. mnohoa laskavost, báže
po Badenim kamením, dobrou vůli jeho uznávají
na nejvýš v řadách parlamentární v „ ačkoli
hrabě Badeni právě vůči těmto krahům po
chyboval.

V byrokratických kruzích, které mají také
veliký vliv v kruzích nejvyšších se vypravuje, že
koruna přijela odstoupení hraběte Badena proto,
aby umožnila ústavní rozřešení sporných otázek.
Propuštění hraběte Badena bylo prý státní nut
ností (Pozn. Tak náhle?) a nestaloprý se z ohledu
na rozeštvaný pobouřený vídeňský lid, který se
tentokrát bratřičkoval se sociální demokracií.

Sestavením nového ministerstva pověřen ba
ron Pavel Gautech z Frankentburnů, který od r.
1886 téměřstále byl v ministerstvu. Baron Gautsch
prý bude všem parlamentárním stranám stejně
blízkým a stejně dalekým. To znamená, že
Gautscb má státi nad stranami, vlastně vésti
všecky strany na provázku a prováděti vůli vyšší.

Zda-li se mu to podaří, o tom velice pochy
bujeme. Uvažme některé okolnosti. Předně jest
Gautschovo ministerstvo úřednické, vzaté ves
měs z německé nebo poněmčené vysoké byrokra
cie, která pro naše státní právo a pro naši rov
noprávnost a rovnocenost s Němci nehoruje.

Baron Gautsch jest předsedou minister
stva a ministrem vnitra.

Dr. šl. Bobm Bawerk president senátu
a starý ústavák jest ministrem financí.

Hrabě Latour, odbornýnáčelaík v mi
nisterstvu katolicky emýálející Němec jmenován mi
nistrem kultu a vyučování.

Dr. Ignac Ruben, odbornýnáčelníkstal se
ministrem epravedlnost.
-- 0- Hrabě Welserobeimb sůstal ministrem
semské obrany.

Odborný náčelník v ministerstvu železničním,
rytíř Wittek, pochází zčeského otce, jenž v mládí
učil císaře pána českému jazyku. Syn jeho zná
lámaně mluvit česky a jest vůči nám Čechům sná
šenlivým.

Odborný náčelník dr. Arnošt šl. Kórber

Rbeidt, který jako okresní hejtman v Kyjově
na Moravě nadržoval Němcům a tamním židům,
jmenován ministrem orby. Poláci br. Pininski
a dr. Pientak odepřelivstoupit do ministerstva,
protože jsou pro svorný postup s Čechy. Gautsche
podporovat nebadou, dokudpravici neosnámí svůj
program. M

Uvažujme dále otázku: Může ministerstvo
Gautechovo sploit přáníoposičních stran německých?
Německé strany se dohodly, že ve všech národ
vích otázkách chtějí svorně jíti u trvají na Dosa
vadních svých žadavcích: 1. aby jasykové
nařízení bylo odvoláno,aby rozhodnutí o ná
vrhu hraběte Falkenbayna, jímž náhle byl upra
ven sněmovní jednací řád, bylo zrušeno, protože
prý se to stalo protiústavním usnesením; 3. žá
dají Němci,abyrytíř David Abrahowicz vzdal
se s dr. Kramářem předsednictvíve sněmovně.

Na opětné jsvolání sněmovních schůzí nelze
dle tvrzení vůdců německých stran do té doby
pomysliti, dokud prý Abrahamowicz neodstoapí a
dokud oktryovaný Falkenhaynův jednací sněmovní
řád, který pro případ potřeby dává presidentovi

právo volati do sněmovny policii, nebude odvoán.
Podvolí se tomuto německémurozkazu pravice?
O tom, cochre baron Gautsch poskytnou

ti pravici, se vůbec nemluví. On chce především
prosaditi schválení prozatímolho vyrovnání 8 Uhry
a pak vyjednávati 6 Čechy a s Němci 0 apravoví
jazykové otázky takovým spůsobem, aby Češii
Němci návrhy jeho přijati mobli. Toť se rozumí,
že po nás Češích se bude žádat, abychom Něm

cůmopět povolili. Od 30 let jest hlavní zásadouvídeňské politiky, něco nám dáti, ale pak nám
k vůli uchlácholení Němců měco vzít.

Projev sněmovní většiny.
Nejistota, zda-li se udrží pohromadě sně

movní většina, nemálo tísnila pravici a zvláště
český klab. Usnáváme milerádi, že četní poslanci
ze všech sil se přičinili, aby české poselstvo děla
lo politiku, která za daných poměrů českému ná
rodu jedině prospěti může. Někteří poslanci však
mají pořád ještě svou extra politiku, aby se zdáli
býti hodnějšími, ostražitějšími a ráznějšími než-li tú
ostatní. K nim patří jmenovitě Edvard Grégr A



Wašatý, kteří poměrně nejvíce schůzí vynechávají.
-Osobní jelitnost jde bohušel mnohým mad pro
spěch národa. ,

Postavení českého klubu jest velmi nesnadné
mejen proto, še mnozí poslanci dělají politika na
srou pěst,ale téš proto, že poslanecký klub ne
má za sebou většího, úplně sobě oddaného denního

časopise. „N.L.“ takovým spolehlivým klubovnímlistem nejs>u, neboť kde se ocitaje jejich osobní
prospěch v rozpora s klubovní politikou, tam ne
chají mladočeský klub na boličkách a spolčují se
nejen s pokrokáti a radikály, ale též se socialisty
a židy, které že získal, problásil dr. Eogel v ne
střešeném okamžiku za největší vymoženost. Jak
ti židi českému národu prospívají, o tom sí do
vede každý učiniti vlastní úsudek. My proto
bodeme činiti rozdíl mezi politikou mladočeského
klubu a politikou „N. L.“, na „jejichž poslance“
budeme hledětí ostfeji než-li dosud.

Mladočeský klub, který společně s českými
velkostatkáři hájí v nynější kritické době, zájmy
a prospěchy českého národa na říšské radě, chce
me podporovati vždy a všady, kdy a kde toho
žádá prospěch našeho národa, který klademe vždy
výše nad zájmy strannické. Arcit očekáváme, že
totéž činiti budou čeští poslanci.

Naším přesvědčením jest, že nejlépe by stály
dnes naše věci ve Vídni, kdyby se byl dodržel a
provedl kompromis, který před volbami do říšeké
rady umlovili společně dr. Herold a dr.
Čelakovský s dr. Mattošem a Bráfem. Pro český

národ Brio by nejprospěšnějším, kdyby na říšskéradě byl zastoupen těmi nejlepšími muži, nejosvěd
čenějšími politiky a odbornými zoalci —bez ohle
du na jejich strannické přesvědčení, neboť ve Víd
ni má český národ vystupovati jednotně, jako zá
stupce všech stavů a tříd národa. Politické nully
nám ve Vídni nepomobou, ale myslící hlavy, které
své myšlenky uskutečniti také dovedou.

Kdyby měl český poslanecký klub důvěrnější
styky s německým katolickým klubem, aosobnosti
k prostředkování ty nejepůsobilejší, bylo by zajisté
nepovstalo mnohé nedorozumění, které povstalo
následkem obojetného se chování „N. L“ zvláště
v otázce školské, a jež židovakoliberální časopisy
proti klerikálním poslancům vykořistili vědy tak
vydatně, že tito z ohledu na smýšlení svých vo
ličů stali se nejednou váhavými, nerozhodnými a

kn nucení učiniti tak mnobý krok, který ani Čeani německo-katolické véci na prospěch nebyl.

mina,všdy vytrv
dr. Ebenhoch, který věrně přinás
který neustoupil hrozbám liberálů,

ba jejš ani vytlučení oken nezarazilo, zasluhuje na
šeho uznání plnou měrou, nebof vytrvalý tento
bojovník udržel svůj klab a tím i pravici pohro
madě. Poslanci tirolští Dipauli a Zallinger, kteří
nejvíce od liberálů a nationálů ohroženi byli, vrá
tili se k pravici, když byl již nejvyšší čas.

Již v sobotu usnesla se majorita vytrvati i
Ds dále v posavadním věrném spojenství. V úterý,
po tříhodinné poradě o politické situaci usnesli se
zástupci pravicena této resoluci ve schůzi společné:

orita, jsoucúplně jednomyslná 00
do zásad obsažených v adressní osnově,
usnesla se jednohlasně, že propřípad ja
kéhokoliv vyjednávání toto jenomoficlelní
representaci většiny ve smyslu jejíhoor

ganissóního statutu vedeno b má am u
Baroa Gautsch, který své ministerstvo utvo

řil bez ohledů na sněmovní většinu, musil tedy
vyjednávati jedině a výhradně s výkonnýmvýbo
rem pravice.

Jest to důstojná odpověď jak ministerstvu
Gautschovu, tak vysoké byrokracii a vysoké ka
marille, která spůsobila v neděli náhlý převrat ve
vládě Většina říšské rady měla by těmto činite
lám, kteří od r. 1860 všdy aseobrátili proti spra
vedlivým tužbám českého národa, ukásati konečně
zuby a nepovoliti jim nic bez vzájemného ústupku.
Poslední obrat a jeho důsledky dal také za prav
du bar. Dipaulimu, který v liberálu Gautschovi
viděl vždy nepřítele pravice. Beron Dipauli a dr.
Zallinger vrátili se k pravici, když baron Gautsch
ae objevil na obzoru.

Usnesení většiny musí i (Gautschovi impono
vati, jest mu pokynem, že proti pravicivládnouti
nesmí. Dne 26. listopadu uká avice svoji
rásnost a nepoddajnost ; vytrvrá-li v ní,tedy možná
dost, že Gautechovo ministerstvo sv. Ondfeje dlou
ho nepřečká. Baron Gautsch musí v nejbližší době
ukázat, jak se upravit otázka jazykovou a jak
se zachová k programu pravice. Za tím stojí vši
chni prozíraví Čechové, bes ohleda, jsou-li Mla
dočeli, Staročeši, klerikálové a šlechtici.

Zdemokratisování elrkva katolické,
Organ německé protestantky a spolu pum

hezkých obnosůpeněžních— 60 0001 „P s de.
mokratických kapes zaslepených čtenářů bude, od

-Ji mu po novém roce něco abonentů, „demo
atisovati církev katolickou“ Zavede v ní —

rozumíme-li dobře — vládu „lida.“
Podívejme se nato. Po dnes se myslelo, že

německá protestantka řídí jen českou politiku,
zatím ona udělá a to už brzo, pro český národ
taky novou katolickou církev. .

Katolická elrkev ji za to pékaě děkuje. Ona
má ústavu, kterou jí dal Kristus. Ona je sbudo
vápnana nástupcích apoštolů s Potrovým

nástupcem sjednocený ch.Takjsouczřízenastojípodevatenácitesetletjakomaskále.Že
nezavrhne tuto skálu a nepostavíse mazáklad
pana Anýže, Tůmy, Klofáče atd. s německou pro

po v čele,to by přecemělobýti nadsluscečjší.
Zřízení jak jí Je dal Kristus, není

republikánské, natož pak demokratické. Církev
je — jak Kristus několikráte opakoval — krá
lovství,monarchie. Církev jest podobnástátu
spolkovéma, federativnímu. Biskupové jsou skrse
své svěcení od Krista mocí apoštolskou opa
třeni, takže jejich okrsky jsou jakási království,
ale moc tu vykonávají právem jen tenkráte, jsou li
ve apojení s nejvyšším vladařem, nástupcem Pe
trosým. Mnoho biskupů, mnoho králů, a
eden duchovní stát, jedno království. Jiš starý
iskup Cyprian : Apoštolát jest jeden a

proto v jednom — Petrovi — položen jest základ.
Faráři — kněží — mají moc kněžskou též

svěcením, — ale právně ji vykonávají jen ve spo
jení s biskupem. Mnoho far, macho duchovních
správců, ale v biskupovi, jako v blavě, stává se
diécese jedním královstvím. To jest tedy základní
ústava církve.

Vláda v ní není však svévolí. Vláda i 0a
mého papeže, jest obmešzena zákonem Božím, ano
i eírkevním. sám jest povinen fíditi se záko
mem církve.

Ovšem poslední a rosbodující slovo má ná
čelník církve, tak jako monarcha v říši Ovšem
jest vásán hlasy biskupů více ménějen poradními,
jako i biskup sase takovým blasem kněží svých.
Ale bes toho sřísení musela by se církev jako
celek rozpadnout. Kdo rozvášný chtěl by z církve
udělat parlameot, kde mení, než křik, neshoda. a
výbucby vášní?! Ač ústava církve katolické není
tedy demokratická ani parlamentární, neodtrbne se
od ní proto žádný katolík, an ví, te právě toto

jel ztízevíukazujemoudrost jejíhoZakladatele,terý chtěje udržeti církev jedinou, v podetsté
vždy tutéž, až do konce světa zřídil ji tak, aby
JI vášně lidské co nejméně v tom ohledu škod
nadělaly.

Při tom všem není církev katolická dědičnou
monarchií jak patrno; není ale též aristokratickou,
aby totiš k vládě v noípřipouštění byli jen šlech
tici. Syn chudá pradleny byl papežem, jako sym
nádenníkův může býti biskupem. Naopak alo ani
šlechtic není vyloučen. Vím, še způsob volby jest
rozdílný v roadilných dobách ana rosličných mí
stech. Vím, že tu neb jinde stane se nějaká ne
správnost. Ale rozvášný katolík ví, kde jsou
lidé, všude jsou lidské vady, a dovede při
tom všem rozlišiti božskou stránku církve od lid
ské činnosti v ní. Anoprávě ta často chybná pů
sobnost lidská v církvi jest důkazem božského
původu jejího, neboť kde ani při lidských vadách
jednotlivého papeže, biskupa neb kněze nepodařilo
se církev zbořiti, tam „jest Někdo s ní po všecky
dny až do skonání světa“.

Chtiti tedy vládu vzíti papeži a biskupům a
dáti ji demos-u to jest lídu, jest zbořiti církev, a
na troskách její zdělati jinou. Taková „oprava“

církve, není opravou lidských vad v ad alerevolucí, která boří, a neví, 00 vystaví. T á,
krásným jménem demokratismu ozdobená oprava
církve katolické v jejím celku nikomu na svetě se
nepodaří. Jest ovšem možno z členů cíkve narobiti
církve jiné, vyrvati jí tedy něco věřících, ule cír
kev — zbudovanou na sákladě apoštolského ná
stupnictví v Petrovu nástupci sjednoceného — sui
čiti a ze světa vebladiti nelze. „Brány pekelné jí
nepřemohou.“ Kdyby odpadli ti kněší, kteří prý
s národními lháři soahlasí, a kdyby jich bylo tisíc,
zmatek v národě českém spůsobí ovšem a to k jeho
nesmírné škodě, ale církev na Petrovi založená,
zůstane zase státi. Nepodařilo se zbořiti ji ani
světáckým. spustlým a pyšným kněším, nezbořili
ji ani „reformatoři“, jako Luther, Kalvín atd.;
nezboří ji ani budoucně žádný Jidáš ze řad našich,
nerboří ji žádný pastor, neřkali aby ji zbořila smí
Šenina liberálně helvetsko-židovských redaktorů.

Odpad od apoštoláta v Petrovi sjednoceného
všdy strestal odpadlíky. Na místo svobod

r vědyA Kdesenelíbilojarou, tam 9e přišlo pod piklhaubnu pruskou,
se nelíbilo pod berlou, tam se přišlo poi knutu
ruskou a pod „španělku“ dle vzoru Bedficha pru

kán je - oůjovila touhaaž i v episkopátuosvoboditi se ma, tam se přišlo v
Mnichov atd. atd. P pod Vided,

Znal jsem jednobo odpadlíka, českého knáze,
chtěl býti avoboden od papeže, odešel do Roska.

Dokud ho mobli„potřebovati k udržení Čechů naRasi, nechali ho církevně8 jeho vyvolenou svo
bolařiti, ale když už na hospodářství české na

stapovali synové, přišla „knuta“, a osvobozeným
od Říma nebylo dovoleno aní popy cárovi podda
nými býti!

Buď pod apoštolát, a nebo dootroctví svět
aké moci.

A komu by se přece ještě nelíbilo a
štolátem, ať to tedy zkusís presbyteryvP aránk

2v koženkéch, jak to mají eranjelící. pali jsme n. p. superintendenta Veselého
v Klášteře u Třebechovic. A ten mírný v celku

waž — byl prý s katolické matky srosen — řekl

4 Opošne oproti praskytarůmdemokratům:Kdybychs 0 ytorům demokratům: Kd
měl být od čebo živ, hned bych jimtím hodil.

S Z jde jm okolnostvté „demokratické“církvi, a netidká.Chtěbýtišotroým
řeknukrátce: Namísto mitry vládnetaky mnohdy

Akdedojistémírymá j anásnásledkem
vliv dermokratismus, © tom by se dalo

taky macho mluriti. Znám jednu „baštu radika
lismu“ a tedy i demokratismu, kde biskupem se

dělá purkmistr často sám bez novybnutelné petřebných kývalů z radmice poroačí děkamovi hůře,
než turec A kdo chrání pak děkana? —
Biskup!| — Ano saáme i exemplář takového
porkmistra, který se | papežem dělal a kaplanovi
o pekle kázati sapovídal!

Tak asi by vypadala ta demokratická církev!
Běda kněžstvu, ale běda i náboženskému životu
laiků, kde se dachovenstvo dostalo neřku pod
demokraty, ale pod byrokracii třebas v monarchi
ckém státě tím, že plat bóře výhradně od státu,
třeba byl dříve statky církevní pobrala tudíá po
vinen byl dachovemstvoživiti. Vi to ve Francii,
Italii, Maďárii. |

Přes to vše nebyli bychom pro připuštění
nějakého vlivu ma cirkevní zálešitosti ze strany
laiků,pokud by se s ústavou cirkvesrov
nati dal Jedná se o to právě v Uhrách, aby
katolíci obdrželi „samosprávu“ a biskupové tamní
měli o tom poradu. Jest k tomu ovšem zapotřebí
moudrostia rozvahyze zaalosticírkvea zlásky
k lidu plynoucí, aby se vše ustanovilotak, jak to
s pezměnitelnou ústavou církve a prospěchem ži
vota katolického srovnati lze. Byloli by Ise vzíti
sí za vzor katolické osady v sererních státech
amerických, nevím, neznaje s násoru následků toho
zřízení.Tolikale jisto jest,že se kté práci ne
bodí ani „katoličtí kněží, kteří píšou do orgánu
protestantky“, ani belveti z téže redakce. Kde
ochází víra,kde nenílásky kcírkvi, kde světem
a liberalismem p srdce ubírá rozvahn a
jen vášnivé city rosplameňuje, tam opravovatelé
zapomeuuršesa mejprrpotřebnouoprávu sebe
uamých ne místo opravy udělali revoluci, která
vždy a všdy dělá sbořeniny a trosky.

Proto bychom -učinili základním článkem ta

kové samosprávy nánlodnsící ustanovení. Volit! bysměl do nějakého takového samosprávného sboru

církevníhojen mužkatolík, ktorý náboženské povinností plaí. K těm patří pravidelná
návštěva služeb Božích a svěcení svátků, velkonoční
zpověď a přijímání, zachovávání postů, a aspoň
veřejně nepoboršující život. K veřejným pohorše
ním čítá sa krom opomíjení právě vytknutých věcí
protináboženské a proticírkovní veřejné osvědčené
smýšlení (Spisy, články v movinách, řeči a schva
lorání toho), komkubinát neb vůbec hříchy proti
veřejné mravopočestnosti, veřejné opilství, lichva
a podobné obchodní podvody, veřejné blíšního po
tupení a pomluvení. Pokud by se na laicích vy
žadovaly nějaké příspěvky na církovní stavby a
živobytíkněží, směl by voliti, kdo vtom ohledu
nic dlužennení. 

Volen by býti mohl, kdo sám voliti smí,
jisté (k. p. aspoň 40 let) stáří má, a k uvědo
mělým, to jest takovým, kteří katolické listy a

dy čtou Mčlenyspolkůkatolickýchjsou, katom pa e .
Byla by s tím ovšem tam, kde „N. L.“

jsom evanjeliem, poněvadé by se v takové osadě

nai tolik katolíků nesbledalo, aby voleni býti mohli.Ale byl bych za to tak mnoho demokratickým,
| že bych takovému samosprávnému sboru něco z toho
popustil,cose v evanjelických časopisech
žádá, aby presbyterstvo činilo. Totiž,aby
takový sbor měl účastenství ve vykonávánícírkevní
kázně. Aby totiž k vyloučeníod stolu Páně a po
případě i s církve biskupovi mavrhoval „mrtvý“
údy církve.

Nesvobodem by. to pási z „N. L.“
nesmělinazývati: Co majíhelveti to přece
je camo sebou svobodomyslné a demo
kratické a krásné a nobeskéa andělské.
Všdyt přece horují pro očista církve. Myslím, še
by se tímhle způsobem církev radikálně očistila,
ovšem kdyby i nepříkladní kněší takto včisťování
byli. Že i biskup má nad sebou soudce, vy
svitá s práva a z ústavy církve.

Ano, kdyby páni poroučeli,jak jsem klerikál,
pěco s husitství bychdo té samosprávy církve ka
tolické připustil. Hustotiš napsal, — a nemoboa

to s jehospisů — %emálid kvečeří
Páně býti „pusen“.Jenať bytedyti samosprárci
do kostela„pudii“. Husitské zařízení ne
může přece býti nie špatného. To padění
by se mohlo díti pokutami! Ach jé — co by se
ta sešlo peaěsí Zádušaí pokladny byv brzku ne
stačily a ti „malí kaplani, faráří a katecheti“,
jak je „N. L.“ nazývají, měli by ihned congrua
aspoň jako ti „tučač obědvající kanovníci a pre
láti.“ A když by svých příjmů — krom ovšem
pějakébo pohodlnějšího způsobu života — užívali
tak, jako ten „Brynych“, který krom obyčejné
v našich krajích repraesentace, sám spotřebuje
nejméně — a tisíce mnohé rozdá, pak by bylo i
chudině uleveno. A mohli by se při tom i ti „malí“

svésti aspoň dvěma vraaíky. Očistě Strvo DY tomnoho neškodilo, protože i Pám Ježíš pokladničku



a poškozoval České státní práro?
„Nórodaí Listy“ obviňují rády české katoli

ckó kněze s chomtek cislajtánských a csntralisti
ých. „Obnova“ pak z prolhanosti.Onás toho

sice nedokázaly nikdy, my dokážeme o nich,

k často státoprávní politiku českoa

Sehmorling, který vypracoval novou centralistickou
ústavu, která cís. patentem ze dne 26. února 1861
byla prohlášena a zavedena. Ústava tato opírala
deouměleustrojenouvětšinuamělazaúčelpo
tlačiti neněmecké národy v Rakousku. Přirozeno,

še odpor proti Hobrmeringovi a jeho ústavě stále20 - Čeští poslanci opustili roku 1863
i a ostatní Slovany.

a Jihoslované byli
pěst a zachrániti pro

sobe, co se dalo. poslanci zahájili tuhou pas

sivní oposici, kterou Nas velice poškozovaly a 90J Grégrovy » úrodní Listy“ a “volavše rozkol národní. jejeh pr
dyž Schmerling musil ustoupiti Belcrede

v Čechách velká chyba, meboť byl
Belcredimu nedůvěřiví.Belcredi po nešťastné

Preskem padli, saský baron Beusi opamo
i, císařským reskriptem ze dne 17. února

vybověno požadavkůmmaďarským, 8. června
jakoukereký král korunován a dne 50.

1867. utvořeno ministerstvo Karlosa Awuers
Když Karlos Auersperg pro neshody s Beu

v zářír. 1868ustoupil,povolánk vládě
v ministerstvu roshodovali naši nepřá

(Hiekra a Herbal.
Čeští poslanci počtem 81 odpověděli tenkrát

Vídmi avormě deklarací se dme 33. srpna 1868,
vkteré oznámili příčiny,pro kterénelze se jim
dostaviti do sněmu království Českého a účastniti
80jednáníjeho.Češtíposlancijižvesvémpro
hlášení zedae 13. dubna 1867 ohradilise proti

hory poslancůsesněmučeskéhodoříšskérady.poslenci prohlásili v deklaraci, že ani říšská
tade, emi delegace nemůže království České právně
zavazovati, protestovali proti oktroyované ústavě
a vyhražovali práva sněma království českého.
Němestí velkostatkéří a ústaváčtí poslanci zbavili
Seskoumenšinusněmovníchmasdatů atak vříši
i semirozhodovalo se onás desnás aminister

pronáaledovalo.
. 1870 zůstala v říšaké

th
28=p.

Ri

rají noumarnyv vymalezání hříchůROURAVBY VO chů
nenaviděných ikijé a Yůbec všech konserra
tivních Čechů. Hrdě dokazují, že jeme mohli mítiJiždávnosvéstátní prároaže jememohlibýti
uznaným,s ýmnárodem,kdybyjemnebylo
bývalo a nebylo těch zatrolených konservativ
českých šlechticů, klerikálů a Staročechů.

„Anomohli! aj bylí mělí tehda (saPotockého a Hobenwarta) bystrozračnějšícha schop

mších vůdob, kteří bybyli jhlivelikostakri
i oné světodějné doby, politika Rakouska

oretala se k odvětěss Sádovou, su obvoru vykrvavá záplava válkyměmeckofrancouzské a
Beastvyjednávals Napoleomem[ILo alianci
Bismarkovskému Severo-Némecku. Tato po

hitika Ey vláda Giskrůva Herbstůva natkaledynastii, s meoblomnýmnárodem českým, který
se nedal obměkčití čádnýmihrůsamí pobuž a žaláře
ve svém odporu proti oemtralisaci a prosimcovce —

nýednalevyrovnání asmír, dříve než nadejde hodina

aby provedl vnání 8 národrm českým

NárodníI

s nimi Potocki započal vádné opravdové vyjednávání

BAo dodTon6 po Z Z0m

ma srušené a říšskérady. Pozvaní důvěrníci

HraběPotockipodrobilse dme 16. května 1870v
voduministraPotrinaasympatickéhonámSmol
cestědoPrahy.VPrasenámalibovalivětšísa

bylo má díti cestou ústavní,
em říšské rady, níš nám chtěl sjednatí

otocki potřebnou většinu. Vyelechnuvše tato nabíd
nutí vážná pp.dr. Rieger, , Pražák

ati je za základ další
Plastak Iné dohod

chu staro
mérou zapletení se šlechtou Marti

picovskeu,še metroufalidi učinitipronárodsvůj
rosbodného bes ní. Vyhradili si polas s vůdcem

br. Jindřichem ClamemMartinicem.
sám ví, jaký slý démon oslep'| tehda

omohotoryho a jeho družinu. naši -:. feu

| rak“ společně © řiditelem staročeských lie 1 ». S.jčovským jakož i se stranou klerikální s: .i se
proti Potockému jako proti slému svůdci,jená prý nás
chce uváděti v a odpověděli mu demonstra

tivním přstoupsním k deklaraci, k níž se po celá dvěleta našeho s ústaváky nepřihlašovali.

ještě kratdeji: o "nějskémvyn o odbylPotockéhoji: o něj vyrovnání nemůle i

dle vlastního slova Palackého ani už proto P) řeči,

popěvadánení K n královstvíkardinalWarzeR v „ — Mm bylo vyjednávání

P Tak „N. L“ českému lidu vědomě
před volbami r. 1889 doslovně a r. 1891 a 95
v témže smysla.

slády Potockéhopealy „N.L.“scela jinak
pravily 14. dabna 1870: „Jem generální sněm (zemí

můše ozmkovilí06 s panovníkem ©výmínkách,
; horunovzes ná ss odbýh.“ Ped
Dne 5. května 1870 „Národní Listy“ pro

hlásily, še sástupcové národa českého v jednání
svém s Potockýmmusilísamífnoutinávrh na sa
vedení přímých voleb do říšské rady, dále trvaly
»a deklaraci. Dne 10. května 1870. psaly doslovně:

„Musíme prý uznati parlamentární jednotu Ci
slajtanie a musíme odhodlati se ku přímým volbám
do říšské rady. Na to prostěodpovídáme se stanoviska
starého i nového českéhostátního práva, še más nikdy
níkdo nedonulíami kjednomuani kdruhému. Neusná
te-li nikdo naše státní právo, neuznáme my nikdy vášcislajtánský parlament.

Dne 24. května 1870. y dále „N. L.“:
„Kdyby se napřed bylo řeklo, že nynější mini

sterstvo t.j. Potockého) jen na základě cislajtáneké
ústavy může a chosejednati; že nesvratným jeho úče
lem je zřísení z přímých voleb vychásející a od aněmů
zemských neodvislé rady cislajtánské a že tak sraná
státoprávní souvislost“ všech zemí a království v radě

sastoupených či vlastně do ní nutkaných jest jedi

ovyhnutelnoupodmínkouveškeréhoE easlé
4by r: Polockbylpotledovelvášiš čsbe

citátů může se každý přesvědčit,
pravdy jsou „N. Listy“ pravými

ze věcho doveden udělat opak a z ni
velblouda.

lépe než vůči Potockému zachovaly se
Listy“ vůči Hohenwartovu vyrovnání roku

dělal František Palacký, Rieger a Klam
etc, to bylo u „Nár. Listů“ špatné, ačkoli

úšíce pravdu — musely by „N. Listy“ doznati
Hobenwarta ti kaceřovaní vůdci konserva

ch českých stran vymohlěpro národ náš mno
větších koncesí, neš-li nám mabísel hrabě Po

Ovšem „N. L.“, kterým vždy štvaní proti
ikálům jde nade všecko a jimž jes prospěch

naedcí leži,psalyi tenkrát,že„šádnápoctivá pravice pro tento návrh se ne
posdviáne)*

Že vyrovnání Hohenwartovo vinou Němců,
Maďarů, Pruska a Ruska neprovedeno, za to přece
konservativní Češi nemohli.

Pravdomluvnost „Národních Listů“ jest na
stojném stupni s jejich dasledností.

Ostroa, důslednou oposici proti Kollerovi
pevydržely. Auerspergovci zavedli r. 1873. přímé
volby do říšské rady. K vůli kolkové alevě začaly

i
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ministerstvu
a libovaly si ve

Adolfa Auersperga úplně do náru
luní o centralisty Kar

lose Auersperga. Známýchsedm Švábů „Národních
Listů“ vstoupilo proti vůli celého naroda do ústa
vověrného českého sněmu a dělalo lam s dovole
ním pánů Awuerspergůoposici.

Roku 1876 vydal dr. Edvard Grégr brožurku,
kdě mesi jicým peal:

Prvníanejhlavnějších vidímvtom,še
náš program v samých základech byl pochy

Motorickém státnímprogramna
tomuto našemu

80 RA
šimi protesty, adresami, memorandy, deklaracemi neb
tím nešťastným trpným odporem dodělali vsnání na
šeho státního práva. Myjemecí témnašímstátnímprá
om jen škodí. Nikdo nám nerosuměl, nikdo nás ne

BRE a kabdí se nám vysmál. zasší šk nemáu pro pergameny a předvěképřísahy po
tentátů; celý směr naší doby k tomu, stavéti
na jiných základechnež li ma starých smlouvách. A
tak to má také býtil“ — Tak mluvil a psal dr. Ed.

Or doslovně o naších státoprávních požadavcích ail Něrce a socialisty jím pohrdat ajemuse smát,
a „Nár.Listy“hrajíostatněi dmessestátním

vem pouhou agitační komedii a mikdo naše spra

aa odadarky tak mezneuctil a znovášil, jakoListy“ a jich majitelé a zakladatelé.
téhož Edvarda Grégra úsejí slova: „Jé

ji provedení fandamentálních článků v Rakou
za nemožnost, hlavně od té doby, co Německo je

tjednoceno a největší vojenskou mocí v Evropě. Pro
gram nemožnosti je ale program ilosti, a proto

poohlédnoutse po jiném. sa to, že M
vésamiosoběbescísípomoci,besspojen

bes přátel ničeho se nedoděláme. Sami jeme příliš
slabí, než abychom poraziti mohli spojené odpůrce
naše, Němce a Maďary. Kdyby se nám všakpodařilo

š
E
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nalésti program, ku kterému jstoupiti mohli
jinínárodové Rakouští, kolemSábaby a sestonpiti
mohli všichni oposiční šivlové jako kolem
praporu, pak by oposice tato stala 60 meodolatelnou
a masela by dostati veslo říšské do ruky. Ale takový
společný program memohl by vycháneti aspočívatí na
historickém právu jednotlivých semí.“

Grégr se v dalším pojednaní prohlásil pro
přirozené právo každého národa Kdož byl s jeho
konfusní politikou více spokojen nežli Auerspergovél

Než ani Adolf Auersperg nemohl se udržet.

LiberálníNěmciočekávánípana a národůrakouských úplně sklamal. „ přeje si shody
zvláště sČechy pr pustil Adolfa Auersperga (mi
nistrpresidenta) i Karlosa Auersperga (nejvyššího
zemského maršálka), jimž zpupný dr. Herbst a
Šturm začali činiti překážky a dne 12. srpoa 1879
svěřeno bylo hraběti Edvardoví Taafově sestavení
nového ministerstva a smíření národů.

Abonentní politika „NárodmíchListů“ na pře
velikou škoda českého národa slavila opět neblahé
své triumfy.

„Národní Listy“, Grégři a dr. Eogel vytýkali
nejednou dr. Riegrovi, že šel do říšské rady Des
podmínky. Divíme se ostatné krátké paměti „N.
Listá“. se již naprosto nepamatují, že pan dr.
Ed. Grégr vydal v r. 1879. zvláštní brožuru. „Po
lstické vosjímání před volbami do říšské rady“,
v níž doslovně stojí: „Ze všeho řečeného vychásí
jasně na jevo, še od císaře směnu ústavy jinou
„neš-li konstituční cestou očekávati melse, a tato
cesta vede pouse říšskou radou.“ Na jiném místě
napsal doslovně: „Nikdo nemůše s určitostí torditi,
še na říšské radě nedomůšeme se ničeho, naopak.
tam můšeme velice mnoho dosáhnouti, avšak mu
sáme tam vyslati muže, kteří to také dovedou.“ Dr.

Ale kdys p žádal sice po hr. Taafeovi zárnky,ale když jich dáti nechtěl, byli dr. Sladkovský,
oba Grégři a „Nár. Listy“ pro to, aby říšská
se obeslala i bez záruk.

Dr. Rieger a zvěčnělý hr. Jindřich Klam
Mariinic trvali nicméně na szárukách a žádali
ministrpresidenta br. Taaffa, aby nám byly dány
určité záruky našeho státního práva a všech našich
národních práv, ale tau pravil hr. Taaffe doslovně
Riegrovi: „Lieber Herr dr. Rieger! Wir sind auch
unterrichtet darůber, wie die Zustňade und die
Parteiverběltnisse bei Ihnen in Běhmen stehen.
Wir wissen sehr gut, dass die Jungčechen mit
Dampfkraft agitiren, um die Passivitátspolitik za
brechen, und 80 wie die Jengčechen es dahin ge
bracht haben, jn den Landtsg zu gehen, s0 werden
sie Sie auch zwingen, in den Reichsrath zu kom
men. Die Regierung hat es nicht nětbig, Ihnen
besondere Koncessionen zu machen.“ — Za tako

vých poměrů nemobli dr. Rieger a jeho strana
nic více vymoci, leč še v trůnní řečí umány byly
státoprávní snahy poslanců českých.

Vymoženost tato se nesmí nikterak podceňo
vati. Čechové podavše vní své ohrašení,
vstoupili tedy do rady říšské, kterou císař zabájil
projevem své radosti nad souladem a nad přítom
ností poslanců království Českého, načež nové mi
nisterstvo opírajíc se o pravici, hledělo aspoň
včástech i tažbámnašimnárodníma vše

obecným. Tuto staročeskou politiku dnesposlancůmladočeští ovšem jen nápodobí, a lépe bynaše
záležitosti dnes stály,kdyby Mladočeší byly tak
činili bned od počátku. Kotrmelcová politika „N.
Listů svedla je bohužel často na acestí a k ne

smírným politickým chybám, které český lid těžceodstonal.
Dr. Rieger vůbec nechtěl jíti do říšské rady

a chtěl se vzdáti raději činnosti politické, neboť
již tehdy vyslovil náhled, že ve Vídni jen po drob
tech se nám dostanou vymoženosti. Celý národ
však šádal Riegra,aby ina dále a tedyi ve
Vídni převzal vedení české delegace a Rieger,
podřídiv osobní své přesvědčení přání lidu, vy
věl přání deputace českých poslanců, mezi nimiž
byli též Mladočeši, a šel do Vídně. Dne 24. září
1879 psaly „Nár. Listy“ doslova: „Půjdeme len
tokrát do Výdně,neboťmůšemetam jíti se cíl a
snadějí, še témpro národ svůj něčehose doděláme.“
Kdo však ve Vídni první hodil pušku do žita,
byl majitel „Národních Listů“, které od té doby
s boků i se sadu napadaly poslance staročeské a
vyzývaly hr. Taaffe, aby se jích nebál, že mu
nejsou nebezpeční. ,

Do r. 1889 byli Staročeši zbamobeníjiž tak,
že většina českého lidu volila kandidáty „Národ.
Listů“ v přesvědčení, že lépe pro národ pracovat
budou. Tak došlo k vídeňským punktacím.

Mladočeští poslanci nevědéli s počátku,
se vůči nim zachovat. Dr. Jam Kučera na př. byl
pro punktace, Karel Adámek říkal, co proti nim
lze dělat, když si jich císař přeje. Teprve měsíc
po proh punktačních úmluv napadlo „Nár.
Listám“, že by puaktací mohlo sevýtečně využit
kovat k agitacím proti Staročechům, ačkoli na př.
poslanci dr. Dvořák a Formánek přimlouvali se
u dr. Riegra za zřízení obchodní komory pro 86
verovýchodní Čechy na základě punktačních pro
tokolů. Punktace prohlášeny za neštěstí českého
národa, ač na př. provedené odstavce punktací —
rozdělení zemské školní a zemědělské rady — ze
neštěstí se dnes nepovažují. Dr. Julius Grégr ve
svém nitru je za neštěstí také nepovažoval.

Pravil v říjnu 1890 dle „N. Lista“ dr. Ju
lius Grégr doslovně: „Nyní mají Němci jiš svou



ohům něčeho dostati.“
Julius Grégr před puaktacemi ostatně nestál

sa tom, aby úředníci v Němcích znali všíchní
česky, ano oD chtěl dokonce část uzavřeného
úsemí, Chebsko a části Žatecká atd. s 800.000

obyvateli odstoupit říši německé. Proč tedy vlastně
sval dr. Vašatý poctivého Riegra zrádcem, proč

karda nazval Staročechy mrtvolou a hlísou? Ve
své hlouposti nezměrné to patrně sami nevěděli.
Ovšem, proti Staročechům a klerikálům musilo se
štvát, musilo se bratřičkovat se socialisty — pa
trně proto, aby rostříštěný a seslabený ná
rod Vídnivíce imponoral. Když Edvard
v dubnu 1890 k vůli čtenářům „N. Listů“ opět
"snižoval Staročechy a hromoval proti punktacím“
odpověděl mu tehdy profeasor dr. Šwklje: „Vyro

onáním (punktačním) vsdals se Němci nároků na
vládu v Čechách. Ale dejme tomu, že dr. Grégr
má pravdu, když ví, šo vyrovnání znamená pro
Čechy jen ztrátu. Kdo ale je tím vinnen? čí pří

činěním byla ta situace, která splodila
(punktační) konferenci? Jest bes víny ta strana,
která uvolnila káseň v českémnárodě právě vtom
okaměšiku, kdy druhá strana (Němci) osvěděsla
kášeň podivuhodnou? „Národní Listy“ a jejich
poslanci seslabovali tehdy svými útoky Staročecby
a zavinili tedy nejvíce, že v Praze i ve Vídni vy
kládali punktace pro nás nepříznivěji, neš-li se
tak dělo na konferencích ve Vídni.

Rovněž nebylo dobré zatahovati otásku čes
skou, která patří do zemských sněmů, do Vídně.
Důsledek léto nešťastné politiky „N. Listů“ je, že
dacs Němci vyjímeje katolíky, jsou všichni proti
nám. Neštěstím bylo, edělati ve Vídni zákon o vše
obecném hlasovacím právu, neb tím liberální Němci
-dostali nové četné spojence v českých socialistech.

„N. Listy“ svou prospěcbářskou politikou

Boo ay naše zájmy vůbecv dobáchkritioých. Tak podporovaly 1873.75 omladinu, ne
dávno bez příčiny jenom aby se zalí
bíly pokrokářům a radikálním učitelům a udržely
sí je sa své odběratele — změnily náhled svůj
o návrhu Ebenbochově, počaly štváti proti němec
kým klerikálům, Dipaulimu a konečně proti Čeehu
Brynychovi a vlasteneckým našim kněžím. Věru,
již jest nejvyšší čas, aby „Národní Listy“ si za
pamatovaly slova, která před lety kníže Biemark
pravil jednomu českému šlechtici a která zasluhují
uvážení nás všech: „Vy Čechové děláte všdycky
všecko v nečas . ..“ A uvážšíli to poctivě, pak
nebadou efly národa tříštití, ale sbírati a snojovati,
aby národ náš byl síilen v oynější době kritické.
„Jednejme dle rozumu a nikoli dle cítu, počítejme
8 danými poměry a 8 železnou nutností, pak ne
budeme stále a stále vše v nepravý čas dělati.“
Tak radil všem Čechům dobré vůle pisatel těchto
řádků již před 8 lety.

Politický přehled.
Změna jednacího řádu ma říšoké

radě. Ve schůzi dne 25. t. m. pravice udělela
rozhodný čin — přijala návrh na pronikavou
změnu jednacího řádu. Učinila tak proto, aby
dosavadní -násilnosti nebyly ve sněmovně možné.
Jen že — nevymstí-li se jednou přeměněný takto
jednací řád na semém českém poselstvu ?| Kdo
může dnes vědět? V Rakousku je přece zcela
snadno dostat se z vlédní srany do opposice.
Kdyby se naši poslanci společné s Jiboslovany,
Rusíay a socialisty octli v obstrukční oposici v
počtu asi 140 (mezi 425 poslanci) věru zle by se
jim při změněnám jednacím řádu vedlo. Než nyní
ke schůzi. Ještě před zahájením schůze vyvolávali
obstrukcionisté spor s poslanci pravice, zejména
psk s polským poslancem Potoczkem, pokřikujíce
urážlivě oa něj. Teké si blasité tropili posměch
z opatření, která byla učiněna přes noc na ochra
nu presidie. Učiněno totiž před sedadly předsedů
nízké dřevěné zábradlí. Wolf křičel: Tady vůbec
žádné právo nepanuje, neboť hrabě Badeni šlape
je nohama a jehe mamelukové na pravici mu při
tom pomáhají. Předseda vůči tomuto pokřiku,
který mu nedovolil, aby mohl vůbec mluviti, pro
hlásil, že jest schůze odročena ež do 3. hodiny
odpolední. (Velké rozčilení a neobyčejný ruch v
celé sněmovně), Po 3. hod. byla zahájena schůze
znova. K slovu přihlásil se hr. Falkenheyn. Posl.
Achónerer křičel: Já mám slovo již od včerejška

cha počal čísti jmenem většiny podaný pilný ná
vrh na změnu jednacího řádu a žádal, aby se
snémovna usnesls, že tento návrh se má schváliti
bez debaty. Návrh ten, seěřuje k tomu, aby usta
novení jednacího řádu, pokud nejsou částí sťátních
základních zákonů, byla zrušena a aby nyní

předseda má právo míti, poslance, kteří parlamen
tární slušnost porušují, na tři dny a na základě
usnesení sněmovny aš na Jo dní ze schůzí sně
«mnovnyvyloučiti a to se strátou diet. Zároveň má
se hlasování dle jmen o formálních návrzích při=
pustiti. Ministerstvo vnitra má presidiu k prove
dení dotyčných ustanovení dáti potřebnou stráž
parlamentní k disposici. — Sotva že br. Falken
hayn ujal se slova, nastal zase ohromný hřmot.
Levičáci brozili pěstmi proti presidiu a proti mi

vistrům a bulákali jeden přesdruhého, Schnerer
loukl prknem na stůl. Posl. Falkenhaya mezi tím
četl návrh svůj dále a stenografové jej zazname
návali. Schónerer křičel: Takový návrh bez de
baty přijati To se opovažuje Němec takový návrh

odati! Ostatní levičáci křičeli: To nelse schváliti!
Státní převrat! Posl. hr. Falkenhsyn čed dále a

ňova!. Posl. hr. Falkenhayn za všeobecného břmotu
však dovršil čtení svého návrhu a pravice uvítala
to nadšeným dlouhotrvajícím potleskem. Levice
úadále sběsile se chovala. Předsedoví byl návrh

předseda nemobl ani mluviti. Přece věsk dalo
návrbu hlasovati. Levice bubnovals, hřmotila jako
posedlá. Vše brnulo se ku předu z levice a vy
hrožovalo předsedovi. Pekelný povyk. Četní po
slanci z levice bubnovalí. Hlavní vyhrůšky platily
presidiu. Avšak mezi břmotem levice dal předseda
o návrhu br. Falkenbayna hlasovat a návrh byl
schválen. Tím provedena směna jednacího řádu.

(adšený, dlouhotrvající potlesk v pravo, ohromnévaní v levo, vyhrožování, bouchání, kopání do
stolů, levičáci hrnuli se k presidiu, sejména posl.
Lemisch, Grossa, Hochenburger a jiní ohrožovali
předsedu, Levičáci doráželi také na ministra že
leznic. Prudká hádka mezi poslanci pravice a le
vice. Návrh na sménu jednacího řádu však byl
přijst. Za ohromné této vřavy přerušil předseda
schůzi. Tam to tedy muselo dojíti. V delší schůzi
byly ještě větší škandály. Do presideata bili so
cielisté pěstmi a Wolf provolával revoluci sláva.
Přišla do sLčmovny policie, která násilně vynesla
ze schůze Wolfe, Schěnerera a socialisty. Něme
cká obatrukce provedla ve sněmovně pravou re
voluci. Hrabě Dzieduszycki, osobní přítel hr, Ba
dena pravil, že následkem tobo se stsla oktrojirka
jednacího řádu nezbytnou. Obestrukce ale zmařila
další sesedání.

Drobné zprávy.
Císař přijel bývaléhoministra he. Badona

v audienci a vyslovil me své plné uznání. Ostatní

o nh vyznamenánířádyLtř. šel.kor.místerstvo Gtnutschove aložilojiš pří
sahu a nastoupilo svůj úřall fída

Deputace českých poslanců asice
Kaftan, Břesnovský a Maštálka byli ve Vídni u A
nistre Gautsche za příčinou pražekých demonstrací.

i opravu pradaké policie. Gantach slíbil vše vyšetřit.Cosetýkáosobzatčených,zachováseministr
spravedlivě tak jako ve Vídni.

Pražská městská rada u místodrál
tele. Zástupci města Prahy důrazně se ujímají práv
českého lidu. Ve středa přednesli stíšnosť panu mí
stodršiteli ohledně německých násilníků. Místodržitel
odsoudil pravokativní jednání buršáků a německé vý
tržnosti v Žatci. Slíbil důrazně vystoupit proti dalším
výtržnostem a vyšetřit stížnosti proti pražské policii,

Z Rosechatee poslánbyl do Chrasti tento

telegrafický projev: JménemdachovenstvavikariátuNěmecko- Brodského, odsuzuje v hluboké pokoře

podepnaný hanebné si počínání „Národ. Listů“ protiaši Biskapské Milosti ujišťuje spolu Vaši milost o
nelíčené oddanosti synovské lásce s neslomné vděčnosti
veškerého kleru vikariátního. Bůh sfliš Vaši Milost

Novotný, biskupaký vikář,
Zprávy dlécesní. VPóan sesnul: p.

Antonín Foret, kooperator re Světlé, + dne 27. listo
padu 1897 (naroz. 19. dabna 1849 v KutnéHoře, vy
svěcen10. srpna 1875.) Ustanovení jsou: p. Fr.
Opřátko, kapl. Jaroměřský, sa kaplane do Kalné, p.
Fr. Volf, kaplan v Kalné, sa kaplana do Jaroměře,
p. Jos. Kořínek, kaplan v Habrech, za koop. do Světlé,

Epěe Svátek, kaplan v Poděbradech, za kaplana do
u p- Fe Kulhánek, neomysta, sa kaplana dorašna, p. Ant. Drašner, neom sa

pojušna, P , ysta,za kaplana d
Z e. k. zkušební komise školy

obecné a měšťanské v Hradci Králové. Ke skouškám
v období listopadovém přihlásilo se 11 kandidátů a
kendidatek pro školy měšťanské, 39 pro školy obecné,
2 z jazyka německého pro školy měšťanské, 6 z jazy
ka německéhopro školy obsoné a I!a nanky opolním
hospodářství. Z těch dosáhli approbace pro školy
měšť. 2 « vysnamenáním, 6 prostě, 1 reprobována, -£
odstoupli. Pro školy obecné approboráénovšech 8
přihlášených (13 s výsn.) Z jasyka německého appro
bován 1 pro školy měsť., 5 pro školy obecně, z na

uky o = hosp. 1 a vysnamenáním.
třídy až doposud: v okresu královéhradeckém a).
12.867-95, v nechanickém 8.739-76, v hořickém 7.818-45,

dohromady 33.646 si. 16 kr. a ©dalšími poplatky v
obnosn 720 zl. dohromady 24.566 sl. 16 kr. Z této
sumy emí, jak snámo berní komise 28 proc. slevit.
Slevaje ovšem na jedné straně neboť stát, cona jedné
straně aleví, na druhé získá nepřímými čmi.

. Čtvrté živmost. společenstvo v Hr.
IKrálevé pořádav místnostech botela „Markur“před
nášku „o odborném vzděl. řemoeslnictva“.Přednášeti bude

Otakar Vrána, redaktor „Obovaických Listů“ s
3, který jako odborný učitel ma kursu obuvni

okém působil. Číníme mašeřemeslnictvo na tato před
nášku posorna, zvláště odbor obuvnický, meb to má

pýs krokemku domáhanís kureu obavai vHradei
Obcení zastapitelstvo konalovestředa

dme 1. £ m. schůsipo 6.hodiněodpolední. Parkmistr
p. dr. Ulrich vzponsíná odchodu člema sastupitelstva

R pndce le dovakého, odbedšího RS Rové působizkěja j pos v zastupitelstva dp.
dr. Beneše, profesora bohosloví.Dáledotýká se řečatk

povnostního

bylyněkteréoko
Valkladu6pro dělostřelectvo byla postavena v 8016 ai.

a bude v mejbi dnech účoli svému odovadána.
Kolna proti Adalbertinu 60 zboří a se BOVÉ

k čemu bylo přikoú
vých 1400 čtvep,

vté věcikonáno bylošetření, še však všecky obča
loby byly besdůvodny. Dokásalot ce, še p. Macháček

užívá materiálu městkého,nýbrá,fe zi týš objed
nává sám,dále že ci dělníkytaké sám Nato
províp. Drofák, že když se povolí obecním
hasachm, aby provozovali nějakou$i fo 00
mobou ostatní šivnostníci vat. Prof. Svoboda
připomíná, še tato debata nijak nesouvisí 8 progra
mem, načež odpovídá p.Dvořák,že nenína programu
šádných volných návrhů.Purkmistr slibuje ms příště

jti odstavec „volné návrhy a interpelace“ ma

a boa vzrě kon ve příčině p.Macháčka.5 mávrha o vání zapůjček města HradceKrál.

v rozpočtur. 1897jiš ohen jh totiš na novýparní
kotel 4000:gi., masřísení M
B ooanší částí jlky činěny bylyu zdejší městobě m i jšky učiněny byly u sdejší m

i ons. pak ma stavbu jatek u semskévPrase. Vzástavumécedáti Svinarskýles.

Mesi tím bylo podotkauto, de jatky budoustáti sepož
Pošta ©:k. vyšší obchodní skály dle $ 2 staučitelů c. y 8. org
tuta téhož ústavu. Bada Jaroslav Červeny
jménem výbora historického mnssa, aby obnos 168

určenýné be Ana nájem©kerppmlečné je s 1866 ponechán bylna
amátností od p. setaíka Šteinskéh

obos u svou přenechati za 200 zi., ač má
hemvyššícenu. PanPetříčekvtěžujesi, šejiš
dávno bylo sa všelijeké takové troty vydáno 500
Nárrh byl schválen. O tádosti Filipa
obec vykoupila od jeho staveniště skle
se pod náměstí, referoval architekt W
UsROSONOpřes p. Potříčka zaplatiti žadatali
1600 sl. Týš pak avolaje se dotyčné

íh polkajak a Hdné vyd) NadaceAlštího ros jako mimo vydaje. .
Protivy ponechánaR. Bláhovi. Nadace V. M. Červo
ného udělena S. Prokopovi, stud. reálky sde. Nadace

, Lanšmano udělena K Bayerovi. Nadace králové
Lradocké pro patent. invalidy po somřelém J. „oume
Jovi udělena byla 8. Morávkovi. Jiná pak udělena byle
F. Cihelkoví šáku měšťazské školy v Prase. Na pocos

koto ee m zemřelých S. Královi a F. Kafkovi

;
BSEKit

ilo o 11. žadatelů. Porce ty uděleny byly S. o
rálkovi a Pospíšiloví. Veškeré protokoly naleseny byly
v pořádka. Purkmistr sdělil, še výbor spolku na pod

ra chudých studujících jmenoval obec svým čestným
Řenem. Rada Pilnáček sděluje výnos hejtmanství, které
zamítá žádost za stavbu jatek v směremk Vě
košům a označuje místo to jako nepříhodné. Referent

ukasuje na Holice a jiná města, kde jsou j 100
ků od škol. Dr. Heller myslí, že by se to mělo se

slavbou jatek rosmyslíti. Po té bylo usnešeno, aby
podán byl rekura kmístodržitelství. Tým bylprogram
vyčerpán. .Výber okresního spolku hospodář
ského v Novém Bydšově usnesl se ve své
výborové echůrzidne 81. říjnat. r. kunané podati sně

movně poslanců na radě říšsképetici sa směnu $. $.zák. ze dme 139. července 1896. 118. ř. sák., jeně
se týče odpisu daně posemkové škomení natu
rálního výnosu j živelními. Příčinuk tomu
zavdala letoání a trvalým mokrem, která tak
obromných škol vzrůstem zrna rolnictvu spůsobila.
Petice se toho, aby rozdíl mesi odat.
1. e 3. $2. cit sákomaa přikultaráchhos ých
nastal nárok na daně za podmínekv zákoně
tomto ustanovených a daň byla v každém
případě, jestliše baď pohromami živelními: krapobi
tím, ohněm, vodou, myšmi, a mšicírévovou, anebo
jinými kromobyčejnými a moodvrainými
(suchem, mokrem vymranutím, mrasem, sboubou hmy

a oidiem, anětí jaSovou, (iso poronos
kébokoliv druhu, atoa, kulovatou, masavou, sm

dutou, námelí, polehnutím obilíčtvé bes víny držítelovy na vyměr aš do hektarů zničenparcelách
l alespoň č díl naturálního parosly,

KD parceláchvýměkyvět ved čéyřiboktarypek me:



epolka hospodářského,

by živelní pohromyodst. 1. i 3.f. 2.na roveňcibyly postaveny, a nastal v kaádém
daně pozemkové, kdyš jakoukoliv div

byl, a parosldo 4 hektarů natu výnos
noa čtvrtinou a U přes 4 hektary, kdyš po

kozen byl výnos„dodoho hektaru, jako skutečnýmpoměrům mejvíce odpovídající,neboť touto směnou by
sákoa alespoň se přiblíšil jediné v této příčiněsprávné
zásadě: kdyža pokud rolník neklidí, tu a vestejnám
poměru jest osvobozenodpovimostíplatiti daň po

vo8,
Zachovojme mužný klid! Strananá

rodní i mladočevká vysývají český lid, aby vůči pře
vrata ve Vídmi, proti štvanicím ně iberálním a
možným překvapením sachoval muáný klída rosvahu.
A věru, jest volice chladné rozvahy třeba lidu

česk kdyš vidí, jak se proti nězau štve a násilí
páše. Češiprhali se Zatce, nejsou tam jisti svým ši
votem. škola tam spustošena, 295 tabulí v mí
vytlučeno, byty českých občanů vymláceny. Obchod
níkům bratřím Holým aspustošen a vypálen dům, ná
draší a pivovaru,kde jsou Češi, hrozí se násilím. Na:
přivolané dreagouny házeli Němci kamesím. umi
mesili do vsteklých suřivců šavlemi sekati a několik
jich zranili. Vsteklí násilníci stebli spolkové místnosti

lastimila, vše rosbili méb pobrali a venku na brani
ci hodili. vroh položili z rámce vytržený, « domě
ukradený obras, který v poněmčeném území zdobí jen
ještě domy českýchpoddaných. Zuřivcí za řevuhoiló s

zpěvu prošáckých pisní hromada i s obrasem zapálili.— V Mostu žijí v Čechové od soboty v největší

úskosti. V podělio 6. >odpplední ino Němcůažidů za řevu perest Šlámi, heiló! vytktouli v míst
ndělí oslavovali

nostech českých spolků okya, ©zvláště židé pád Badena. á školaa české epol
kóvé místnosti byly ohrošeny. — V Litoměřicích
volali Němci českou besedou: Níeder mit den

Čechen| avytlonkii několiřtabu í. Usavřenývchodsejim nepodařilo vyrasit. — iberci v neděli vočer
běmočt suřivei předbeeedomřvali: At shymou Češi!

— vyvrátilidomovní vrata, strhli byčkov plot, oknaÍ vyrazili kameny a kasy ledu. Totéžučinili
před Matiční školou, kde Žáci = račavací školy

pli vyučování a snichž někteří bylizraněni. geovi aadvokátovidr. Hličákori a některým
ohům byla okna rovněž vytlučena. Také v jiných ně
meckých městech Čecbové ohrošování a na jichochra
nu méstské úřady nendělaly mic a státní úřady někdo
ani his učinitinemohly-3 :

Re Žatce, 1. prosince. Vyšetřování sa příčí
moy velkých výtršností proti hům vede ae přímě,
Od 1. prosince bylo 31 osob zatknuto. Všecky ohro
žené byty jsou vojskama četnichvemstřeženy.

vy = Prahy. Došlé zprávy z uzavře
ného území, sejméca správy o vybíjení a vypálení
českých domů v Žatci, spůsobily v Prase strašné
rosšílení. Z-okoltfeh mást musilo býti do Prahy po:
voláno vojsko, dragouni i- . Jiš v úterý bylo

spestojeno několik domů. Vestšedu ráno vybit v Žitnéici dům továraíka Stabendvá, Ma němž byla demon
strační šlutočernátabule umístěna. Obyvatelésděšeně
savírali krámy a zavírali okenice. O 1. hod. odpol.
dragoani vyčistili ulici Štěpánskou a hořejší část Žitně
aliče: Dámya dětiktičetyúskostí:Nerodu Žijnáa
a Mesibranské ulice hozeno a velkého domu na lid
kamení. Lid trhal. dláždění a rosbil okna ve všech

třech posohadích toho demu. Krám obebodníkaprádjoe
B. Sohreibra rovněžbyl vybit a spustošen. — 6na gomsedním Václavském náměstí bylo o 1 hodině
odpolední sle. Benešovskýpluk uzavřel vobody do
ulice Marianské, Jindřišaké, Vodičkovy, Š 6,
Bmečeka Krakovská.Vojskopodmikalonalid časem
manévry bodákem. Vlnící davy lidu byly ohroseny,

jitel knihtiskárny B. Šimáček, který šel pr u
ut od sada. Ubecemstro ma chvíli astupovalo s

sase bylo davy: satlačeno spěl“ — VŠko ulici
strňena tabule buršáckého spolku Germania. Okolo
německých lékařských budov byly rovněš nepokoje.
Němci a gidi, aby ušli nevoli
odstranit demonstračnínápisy se svých ů. Ob
chodníku nábytkem Michalovi Mayerovi v Stěpánské
malicirozbita okna, protoželid mysil,se to úid.May

i k É
jsou Češi a katolíci. —

učen ústaváckého
Sohlaraffiie,

na 1200sl. škody.—nidi a N
uli hněvulidu,dávalina svékrámya domyná
: „Česká firma“. Do oken osvětlenékruci
rasy evatých, be i slovanské trikolory, ješ li

rostrhal. — Policejní ředitel Dorfi vybídl stěšující
majitele židovských domů, aby odstranili de

moastrační tebulky, protože nemů tolik mužstva,
aby je chránil. —Na staroměstském náměstí spusto
šena kavárna „u “ a nářadí venku petrolejem

polo a eno. V židovském městě i jinde vybíjenyžidů. Na Vinohradech en skladdříví firmy
; myslilo se, že to hoříněmecké divadlo.

Mnohé domy a krámy zpustošeny. Na Žiškově vybita
šniferejnskáškola.Lidvolal:PomstusaŽatecaMost.
Policie začala střílet « revolverů. Lid ji obklíčil a sa

O 9. hodině večer přišly dvě setniny budějo
vického 91. plaku. Vystřelily s pušek. Dva lidízabiti
asi 16 raměno. Na Smíchově bombardoval lid německé
kasino a školu. Při středových pražských
10lidi sabíto, přes 200 postřeleno neb em a šavlí
poraněno. Policejní president Dorfel, k nezabránil

výtránosi baršák ů a demonstrace něm ných profesnil bezpečnostních opatření, SotAZOR.
Z Jossfova, s Hradce Králové OB pand

do Praby 4 prapory vojska a jísda. Města: KrálovéHradec, Chrudim, N.Bydšov, Hořice, Jičín atd. při
pojily se k manifestačnímu projevu města Prahy. —

pořádalo rektora české university,

výdoví Kadeřávkovia vicerektoru Haneké studenstvo je proti pouličním de
monstracím, vysývarostem německým a proti mcialistickýmstadentům,Loupení,krádežea paličstvípro
srazuje, še cizáczáj internacionála bouře podněcujéa
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proti Čechůmvyl istuje.Proto, kdo jsi Čech,sachovávej pokoj a klid! —
endélek v Prase. Také v Prase panovalov

pondělí veliké rozčílení. Přes 150 osob 0, raně

nej zjištěnopře sto (mezi nimi též bývalý redaktorjší Osvěty lidu Hevera, n red. socialistiký) a
na 300 lechce ranéných prchlo do svého bytu, ab
ušli stihání. Socialisté se velice činili. Někteří mladí 
ci vytloukli několik oken v novoměstakém německém
divadle, o 8. hodině večer 200 demonstrantů počalo

bombardovati židovskou synagogu na Vinobradech,
proode prašské bouře zavinilo několik židovskuršáků, mezi mimi pověstný Loewit z Prahy a Her
mann s Plzně. Českýmedik Mařík beze vší příčiny

I od buršáků těžce zraněn na hlavě. Když zakro
žlo vojsko, bylo mnoho nevinných lidí, meri nimi

šeny a dívky, zraněny, posekány a pobodány. — V
odpověď na pondělní drsou demonstraci buršáků .
řádalo 4000 českých stadentů manifestační echůzi v
české technice, kde protestovali proti násilnickému
učení Mommsena, který radil Němcům, aby rozbíjeli
české lebky. Právník Ponec vybízel stadenty k svor
nosti a k saražení ústředního spolku českého studen
stva bez rosdíla politických a jiných barev, jakož i

k opěnéma přikročení k vlastenecké práci. V přijatéresolucí vyslovili studenti nejhluší
meckými výtržnostmi a vyslovili naději, še spravedli
vé věc musí svítěziti. Na to se odebrali studenti do
provázeníasi 10.000lidmi k radnici, děkovalistarostovi,
že hájil čest studentů a ubírali se pak klidně hlavní
mi ulicemi starého a nového města. U Prašné brány
— snad s nedopatření vyrazilo na ně vojsko — takže
v těsných těch místech v Celetné ulicidošlo k pová
žlivým nehodám. Na to se ozvaly hlasy, aby šli domů,
neboť chtěli provésti demonstraci bes výtržností. Leč

darebáci provokatarští chtěli způsobit bouře a krve
lití. K T se tisícehlavý zástup klidně ubíral přesOpy s klidně šel okolo německého kasina, tu byl

s oken dvvu neb tří domů u kavárny „Continentál“,
kde 6e shromažďují výhradně židi a baršáci, sasy
cihlami, střepy, rozbitým sklem, poreulánem atd., čímž
bylo mnoho osob a policistů do krve zraněno. Také

s protějších oken ceApalo kamení, zejména v domě„Úvěrního ústavu od a průmysl“. Ta v kašdám
vzkypěla krev nad tím zákeřnickým lotrovstím a hněv
lidu obrátil we proti jeho původcům. Zpráva o této
výtržnosti rozšířila se bleskurychle po celém městě,
strašně rozčílila obyvatelatvo, pak některé či
dovskoněmecké krámy a byty bombardovalo. K ochraně
vařejného pořádku musilo býti povoláno vojsko. Za
takového rozčílení chtěli Němci v Klementinu pořádat

ivní oslavu Mommeena!
borské úřady a podniky zhustapo

žadují, aby účty, které v této polovici říše živnost
níky aobeh ymasboží do Uherdodanévysta
veny byly, zvláště téš účty na obnosy pod 10 sl.,
pak kvitance, kterýmiž kupci této polovice říše příjem

pohledávek od uherských sákasníků stvrzují, při vyení uhorskými kolkovými snámkami opatřeay byly.
Naproti tomu uvádí se ve všeobecnon známost, že v
této polovici říše vystavené účty a kvitance se strany
rakouských vystavitelů za kašdých okolnosti výhrad
ně rakogskými kolky opatřiti sluší, pokud

ss týče úěty ma ob pod 10 sl. a kvitanosna obRosy pod 3 sl. vůbec kolkovati se nemusí, a že uher

a kvitange sde vystavené rakouský vystavitel uher
skými kolký opatřil. — :

Katel. jednota ma Slezském před
uěstí pořádáve středu dne 8. prosince 1897poučnou
přednáška pro své členy a jich hosty v sále p. Ma
tějičky. Program: 1) Paměti body s dob katol.

deeda v Hradci Králové přednesepředseda spolku. 2)chování mladeže v duchu křesťanském přednese
p. J.Vrabec, učitel s Librantic, 5) O pravém vlaste
nectví promluvíp. Frt. Jelínek, učitel sNatolic. Výbor.

Lipuice (a Dvora Královén. Lab.) Sbor
dobrovolných hasičů v Lipmici minulou neděli
dne 31. listopadu výročnívalnou hromadu, na kteréž
byl příjatmimo jiné téš návrh p. jednatele, by se od
b jednousa rok v místní kapličce mše svatá pro

bor bas.všdy dkg 4 nn Návrhpřijatkermi Činnosti prov
kmo:ZdalBěh PO

ZvěstisvýchodníchČech.
ZeDvoraKrálovém.IL.Toprvevbřesna

příštíhorokumají se konati novévolbydo obecního

zastupitelstva, a snámá trojicejiš nyní pouštídop%větří rachejtle a střílí v ovéhradecké „Osv. L.“

popírovými šípy do mužů, kteří jistým lidem sdajíseýti nepohodlnými. Dopisovatel z Rychnova n. a
se Dvora Králové svláštní t věnuje starostovi
Klugarovi, pp.dr. Fr. Jeřábkoví, Ziatníkovi, Fr. Kla
sarovi ml., u J. Beranovi, gymn. řid. Saitsoví,
prof. Jirkovi, katech. tnu a v posledním dopi
oo i říšskému anci za město mašedr. Slámovi.
Starosta Jos. Klagar,jenž 15let městu poctivě slouží
jest dle náhledu pravdomluvných dopisovatelů „ne
uvědomělý“ a tak zatvrselý, še nechce přijímati rady
od p. dr. Moravce a Gutfreunda. Dr. Jeřábekdopu
stil 60 zase neodpustitelného přehmatu, še propustil
se své kanceláře koncipiemta dr. Jindř. Štemborku,
kandidáta pro V. kurii. Od té doby kaa

celářjeho sa nic nestojí. Slouží jen klerikálům 1tečníkům, je důvěrníkem ml , chodí i do
la amána svědomíjtemhrosnýskutek,žechtěl
pool vůli pp. dr. Moravcea Gutfreunda nábo

č vyučovánína zamyšlenédívčí škole pokračodokteré posílati chtělna útraty městažid p.

Gkfreund ovédvědosrašky. 6 rada n sdstupitelstvo jest tak zpáteční že na vydršo po
pokračovací školy s 10 šákyněmi (5 katol. a
6 vyznání židovakého) nepovolilo ani 2000 sl., ačkoli

se za to B trend v zájmu maloživnostníkůa prodobro m přimlouval. Není-li to skutek kocour
kovský? — Dívky královédvoruké zůstanou nyní bes
vyššího vadělání.P. Zlatník je prosáklýzásadamispá
tečnickými. Om opovašuje se žalovati dlužníky i s
Rychnovská a dává se sastupovati dr. Jeřáébkem. I
majetník přádelny p. Klasar chodí do kanceláře dr.
Jeřábka, s čehož jasně vysvítá, že mu na prospéchu
české národnosti nic nezáleší. Děkan Beran jest města
nebezpečný svým reakcionářstvím. Opovášil se účast
piti se schůze hospodářského spolku v Novolesích,
vyslovil ta důvěra poslanci Jarošovi, a nesvědomitýmpo
slancům byl při oslavě osmdesátiletého výročí nalesení
rukopisu Královédvorsakéhoa není dosud členem „Poli
tického klubu“. Katecheta Šťastný jest dle dopisovatele

rychnovskéhoduchemav. p. aedago ň učíbobona gymnasii le klerikální agogiky, o
Desdarové,u nedbalí, vsdorovití a zaned vy
chování mají se trestati. To se dopisovrateli „O. I.“
pranic nelíbí. Proto stal se v „O. 1.“ advokátem sedmi
posluchačů školy Verdecké, a není pochybnosti, že 1.
prosince t. r. u zdejšího okr. soudu bude rozhodnatí,
aby se na jednotřídní škole v obci Verdeku náboženství
vůbec nevyučovalo,jak tomu chce moderní paedagogika.

Dé nejsoutakéspokojenisvychovateligymn.mládeže ředitelem p. Saitsem a prof. Jirkou. Dopisovatel
zavrhuje ctění a vzývání svatých, a p. prof. Jan Jirka
opovážil se ve své slavnostní řeči „úpěnlivě vzývati
sv. Václava i sv. Ludmila“, což je neklamným dů
kazem, še řeč elavnostní nepracoval sám, ale že dal
si ji jistě vypracovati p. děkanem (i) — Klub radi

kálně pokrokový,jehož předsedou Hon nyní p. dr.Jindř. Štemberka, hodlá asi při příštích volbách do
říšské rady navrhnouti jiného kandidáta místo dr.
Slámy, jenš za zástupce města našeho se nehodí...
Všdyť opovášil se jako oposiční poslanec deputaci s
města našeho voditi po ministerských kaacelářích ve
Vídni v záležitosti zdejšího obecného gymnasia, jehož

vání stojí město ročně maličkost — 24.256 zl.
— Nad takovým jednáním oposičního poslancepoža
stavuje se zdejší „Politický klub“, maloživnostníci i
páni továrnici. Proto: Abcug dr. Sláma! — Ze
všech dopisů v „O. L.“jiš uveřejněných vysvítá zřejmě,
že v městě našem jest Augiášův chlév, který chystá
se vyčistiti Herkules z Havlíčkovy ulice: Starořecký
Herkules vyčistil prý Augiášův chlév pomocí feky, a
náš Herkules chce to učiniti pomocí hradecké „Ó. I.“,
kterou jakýsi pocta Královédvorský opěvá heslem:
Svěť, Osvěto, mlhy a tmu sahánéj, zmizí výři, ku
jši a netopýři“ —

Z Deohaliček u Sádevé. Dne 21.t m.
byla u nás vzácná slavnost, slavná installsace dp. fa
ráře Frt. Doudy. Installaci vykonal megr. Boh. Hakl
s Hořic. Slavnosti súčastnil se lid a spolky tak, že
chrám byl sbožným lidem přeplněn. Přítomen byl i
J. Oav. p. Jan hrabě Harrach, kterýpo pobožnosti
se odebral též na faru, kamě byl dp. farář u slavnost
ním průvodu doprovozen, a tektéš blahopřál našemu
novému dp. faráři.

Z Rychnova m. Km. Dne 5. prosincebu
de sde otevřenerární poštovní atel úřad,což
znamená pro obecenstvo mnohé výbody.

Ze Žišelle. S radostí zaznamenávámetato
dvojí věc ze Žišelic: Otevření pokračovací
školy, do níž klademe veliké naděje — a pak zalo
ženíszálošny dlesystemu Raifeisenova Před
běžná poradakonala se dne 14. listopadu v hostinci
„na sále“,kamž otcovské péče neunavné o dobro osad
pracujícího okresního starosty, pana Vacka, mlynáře
X Pamětníka evolala šestou schůzi okresního hospo
dářského spolku s Chlumcé n. C. Na programu mesi
jiným položena řeč delegáta Ústřed. jednoty společen
stev záložen Raiffeisenových s Prahy, pana Brožka, v
níž vytčeny byly všecky výhody, ješ záložny tohoto
blahodárného systemu Raiffeisenova členům poskytují,
jsouce ochranou proti vše vyssávajícímu kapitalismu
a různým švindléřům. Potěšitelno, že k šiželickému
novému tomuto společenstva s neobmešsením ručením

řidaly se i přiškolené obce Kunčice u Loukonosy.
tím zvolena 10ti členná komise, která by všecky

předběžná prácevykonala. K valné hromadě dojde co
nejdříve. proto, přilošte kde kdo ruku k dílu tak
dobrému, všem bez rozdíla potřebnému a prospěšné
mu. Neoddávej se nikdo lichým domněnkám, chybným
předsudkům, kde toho třeba naprosto není. ,
střádej — a Bůh ti pošehná.Dílo to sdař tedy Bůhl“

Od Pardublie. (Balamucení rolni
otva) Jest věru již stydno, kdyš rolník čte v „N. Li
stech“ lamentace jejich spravodaje o bídě rolnictva a
toušení, že lední živelní rány mohly orgánům vlád

ním dostatečnou býti pobídkou, aby konečně ustrnaly



«©»zad nobokým irpitelemrolníkem a mu rak

pomocné,abyPed tihou svéhoosuda l. Né.rodní Listy“ toho naslibovaly bory + sledních
dasoti letech, ale teď, kdy prý ve Vídni vitězímena
celé čáře, a k

dy dane tedy očekávaly — nikoli prázdnétečaou a vydatnou oe, ta „Ná
rodní Listy“ nemají naje strasti sluchu,dokasují,

cakru, s piva a s he nebade tak
© a že je nutno přovésti vyrovnání s Uhrami. Sliby,

schůzi odrušených jednot hos kých
spravodaj hospodářského spolku li

tomyšlského, pan Benyě, še škody mokrem a povodní

benó oonádejí v okresu ubickém 3,443.000„ V chradimském 840.000 zi.,ve vysokomýtském
885.389 sl. a v blineckém 88.v54 zlatých, tedy dohro
mady 4,267.395 zlatých. Na Hradecku, Chlumecku,
Hořicku, Jaroměřsku, Skalicku, Královédvorsku atd.
obnáší škoda přes půldraha milionů, utrpělo tedy rol
mictvo na českém východě na 6 milionů škody. Co
mu to bude platno, kdyš s povolené pro Čechy sub

vence 100 —až 300tisíc, a kd zBO

půročitelné ov připadne na ně mejvýše100000slatých? Teďse rolnictvu sotva pomůže, kdyš s centu
cukru se zvýší daň o 6 zlatých, s hektolitra piva prů
měrně o zla kdyš zemědělcům bude zdrašen dovos
na drahách. rolníci nezapomenou, še rozhodující
náš žurnál býval vládnější neš vláda sama. Teď
jiš předem, še všeliké petice jsou marné, neboť vhodí
se jednoduše do koše, jak to učinily „Národ. Listy“
s dopisy rolníků ma Podřipsku, Hořicku, Bydšovaku
a jinde. Česopis který odporučuje sacharin a výrobky
cisácké, nemá ovšem smyslu pro stížnosti rolnictva.

Z Červ. Pečel. Dne28.listopadut. r. ko

nal kfes'anský lek náš měsíční schůri, př níáobvyklou přednášku převzal ochotně p. G. Toužilz
Praby. Na tku své řeči zmínil se p. řečník o nej
novějších událostech na říšské radě a jichbesprostřed:
mích následcích, předeslav spolu výsnam, vývoj a po

obstrukce jakožto příčiny jejich. Pak přešel p.
řečník k vlastnímu thematu přednášky a roshovořil
se o tisku a jeho důlešitosti. Poukázal na ohromný
význam tisku sa nynější doby a že tomu tak, dokla
dem jsou židé, v jiché slušbéch tisk ponejvíce stojí.
Že přednáška zajímala nasvědčoval rozhovor o témě
předmětu po přednášce zavedený.

Z
chtěl míti pověstný vůdce Němců v Budějovících Ta
schek v Mnichově o poměrech v Čechách, byla polí
cejně zakázána.

Dědictví Maličkýchv Hradci Král.
Na to sjezdu v Brně referoval v odboru pro vědu, li
teraturu s umění pan prof. Vladimír Šťastný „o tisku
a literárních poměrech“ a pravil ta mesi jiným: Dě
dictví Maličkých v Hradci Králové jest asi nejrosší
řenějšímdružstvem literárním, což nejlepším je svěde
otvím o jeho oblíbenosti a výtečném řízení. Jest
založeno vysoce zasloužilým inf kanovníkem Antonín
Šrůtkem r. 1860. a rychle neobyčejně zkvetlo, když i
císařské dítky arcikněšna Gisela a korunní princ Ru
dolf stali se jeho členy. První povídky od našeho
slavného veterána Frant. Pravdy rasily Dědictvídráhu
a ředitel dovedl se i napotom postarati o dobré po
vídky, tak že české dítky mají ze svého Dědictví jiš
34. svazků výborného, obrásky ozdobeného čtení. Le
tos vyšlo jiš 41. číslo Dědictví Maličkých s tímto ob
rahem: L Slepý Josef, obrásek ze Žďárských hor
napsala Vlasta Pittnerová. II. Modli se a pracuji
Obras ze života na František Pilbauer, správce
školy v Neškaredicích. III Poctivý sirotek, líčí
ze života Josef Pácalt správce školy v Lejšovce. Sešit
tento přináší dále řadu pěkných básniček pro mládež
a tři barvotiskové obrázky. Jeho Veličenstvo náš císař
a král ráčil opět Svému nejvyššímu komorníma úřadu

naříditi, aby vřaděny l nišky Dědictví Maličkýchv cís. a kr. rodinné fideikomisní bibliotóce, jako do
savad každého roka. Také její c. k. Výsosť korunní

princezna vdova poctila D. M. opětným milostivýmpo obdržení podílu pro dceruáku princeznu
Alžbětu. Nové významné přísně císařského dvora do
stalo se D. M. zápisemnovorozeného prince Albrech
ta, které Jejich cís. Výsosti arcikníše Bedřich a arci
vévodkyně Isabella jako rodiče přihlásiti dali, a jemuž
dostalo se významného čísla diplomu 560.001,kterýmě

tento císařský prine Šedesátý tisíc údův D. M. započal. Pan prof. dr.Beneš vo svém spisu „Socialní pů
sobení katol. církve v Rakousku“ smiňuje se o D. M.
rovněž velice valně, uvádí, že mesi spolasaklada
teli byly vny Maria Anna, choť Ferdinanda Do
brotivého a panující císařovna 1 její dítky a mnoho
vynikajících osob. D. M. bylo ma paříšakévýstavě vy
snamenáno dvěma zlatými medaillemi. Spisy takto
vysnamezané netřeba sajisté vychvalovati, neb se od

jí samy sebou.
1) Údem Dědictví Maličkých můše býti kašdé

dítěhned křtusvatémipoaději,a nejdéledo 5.
r. svého . Kníšky dostávají rodiče pro zapsané
dítě do plných| 16 roků jeho stáří a jsou základem
jeho knihovny. Ueřeli to dítě, dostávají rodiče po
díly roční, jakoby sůstalo na živu. %*) Vkladza no
vorozené a starší ditě jednou Ba všdy 'obnáší jenom
8 sl. r. č. s přídavkem 10 kr. na zaslání diplomu a
jedné kníšky mebo více kníšek darem. Ksápisu dítěte

jest zřetelně udati: jméno a příjmění, rok
Barosení a místo s masnačením fary, ku které náleží.
Za rody, jednoty, ústavy a vůbec knihovny platí se
6 si jednom pro všdy s přídavkem 10 kr. na výloby

ší. Kdo nedá diplom za sklo, nechť to připomene,
so alušný di k skládací. 3) Zápis a podě
Jování knižkami obstará s ochoty místní duchovenstvo.
a ma mnoze také ochotně učitelstvo, vůbec každý pří
tel ušitečného čtení za pouhou náhradu poštovních

loh. Kdo má zálohu, musí korresp. lístkem se hlá
ti s udáním, kdy na marky dostal. 4) Podíly roz

dávají se vědy na podzim — jen těm, kteří se při
hlásí nebo hromadně někým přihlášeni jsou s udáním
jesena číseldiplomůi farnosti Nafrankování1knížkyvlošísedo imarkapoštovní5k,na3nebo3

10 kr. na 6 aš 6 knížek 16 kr., přes tento
počet knížek ale poštovaká průvodní adresa nebo 6 kr.
na balíček zapečetěný. 6) Kdo promešká rok pravi
delného rozesílání, upadá v nebezpečí, že posdějí ro
sebrané podíly nedostane. 6) Nedostatek v Iníšce able

:

„
daný, bodiš vě D. M. hned omnámen
lístkems udánímnitě,jakéjestbarvy,akteréotránky
jsoa pochybeny, ješ dodáme. 7) Kdo může
čiš pamatovati -na D. M. dárkem nebo

eestal dobrodincemneboPoa Dnábožných přímlav účastným. o 42. vydáno bade
pejdéle 1. listopadu 1898.Demonstrace v Biradej Králové.
Jiš ve 66. -ek ráno se mlavilo v městě, že židům a
Němcům z « »vtlučou okna. Před 6. hod. odpoledne
sešlo se množství lidu na náměstí, začali spívat Hej
Slované a Kde domov můj. Po 7. hodině vytlačeno
ns Malém náměstí několik tabelí, pak obešel zástep
ulicí Komenského a Jiříkorou město. Zle řádil v Pa
lackého ulici a v okolí botelu Fránklova. Zde v pří
semí ani jedna tabule nezůstala verostita, blavní prů
čelí v prvním poschodí též rostřískáno. Nejhůře snad
rámy poškozeny u obchodníka obilím Gansbargra a
naproti v novém domě Bergmannově, na náměstí nej
více oken vytlučeno obchodníku Gansovi, za to ob
chodník Bass oželí jen jednu tabulku. Kol 9. bodiny
stanol lid před divadlem zpívaje české písně. Na to

vytlačeno šest tabulí náměstkovi uateprve vstoupilo vojsko do ho požnenáhla
sačínalo rosháněti výrostky mezi nimiš bylo posoro
vati cizí provokatéry. Pan místodržitelský rada Šelta
s úředníky hejtmanství a starosta msrné domiouval
lidu z města, Pražského aSlezského Předměstí, z No
vého Hradce i Kuklev, aby se rozešel. Proto začalo
vystupovat vojsko ostřeji a tlačilo lid k Pražskému
Předměstí. Za zpěvu Radý prapor a jiných písní táhl
lid dolů a znova vybíjel okna hotelu Fránklova. Někdo
si patrné mysjil, še kašd “ je žid a proto
v přízemí restaurace pána a učeny
téš dvě tabule. Nad tím pan eských kruzích
rozhořčení. Zle prý se řádilo na Předměstí a v mno
hých městech.

Po 10. hodině byly všecky ulice vedoucí na ná
městí praporem 21. pěšího pluku uzavřeny. Prosíme
občanstvo, aby zachovalo klid a výrostký z domů ve
čer nepastilo Boku 1845 vyvolali Maďaři svými pro
vokatéry revoluci v Praze a zmařili tak samosrávu
země české, kterou císař Ferdinand již povolil Bie

vi a tebdejším našim vůdcům. Lide český! Pamatuj,
Že výtržnosti vyvolali teď v Prase buršáci a cisinci,
aby český lid rostrpčili, k bouřím popadili a aby

nás Čechy naši nepřátelé tím spíše poškoditi a
sničiti mohli. Lide český! Důvěřuj svým vůdcům a

lancům, kteří se všemožně přičiní, aby ve Vídni
onečně poznali, že s Čechynelse zatočit jakose Slo

váky a s Rumuny v Uhrách, že s urědomělým,vzsdě
laným, hrdým a rázným lidem českým se musí jednat
čestně, poctivě, spravedlivě, že nám musí Hsnat

plnou rovmocennosts Němel . státní právo,které icísař a král náš a uznává.

Kdojsi tedy ech,přítel státníhopráva, ob:ské svobody a pořádku, nedopouštěj,sby 96 v
našem a v zemi České dály nepořádly! Zakroč každý

proti výtrinfičm, kteří jsou v slušbách nečeské, cisácké internacio
Léde český! Obec ruší dis sákone sa vytlačenéchna

———Nepoškozuj tedy nikdo obec, české poplatníky,
poctivé jejich jméno a dobrou povčat otaroslavného
sídla českýchkrálovenI

(Zasláno)

politického družstva tiskového
pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Královébudevestředa

OE-dne15.t.mvo 2hodinyodpol."U 
© diochením spolkovém domů „Adalbertinu“, Jižíková tří
: da 8.300 1. v Brejci Králové.

V Hradci Kralové, dne 11. letopeda 1907.

Dr.Aleis Frýdek, Dr.Er. Šale,
předseda. fednato!

Valnou schůzi
téhož družstvadle 10.stanov svolávám madem

27.proelnce t r.

ProgrambudevydánA bee 1 dne15
Dr.Alois Frýdek.

předseda.

“ (Zasláno). .
Dílo o socialním působenícirkve katol. v die

cési Královéhradecké (Das sociale Wirken der
Kirche in der Dičcese Kčniggráts) lze objednati
buď kněhkupectvím anebo přímo pod adressou:
Verlsg der Leo- Gesellschaft., Wiea I, Sisgers
trasse 8 — ale nikolív u autora.

Prof. Dr.FerdinandBeneš

<» Ja

Pan JosefKrejčík|
umělecký závod sochařský a řesbášskývPraze.

Dílny: Bubna812. —Sklad Eliščinatř, 24
Zasílámpovinnýobacs kuvyrovnáníméhoúčte sa

Jeskyní s P.Marií Loardskon. Děkoji Vám00 nejtrdečašjí
za Vaši krásnoua solidní průci a odporoučím Vašnost
sradostíkaždéma.ZeneobalJete si unás památkupro
vědy. Mnoho sdaru Vašemu sávedu přoje .

všechenoddavý
110) P. Jan Otécnášek,
| Ohráltovice, 29. běnens 1890.

V úterý
vepřové hody

v hostinoš „uJavůrků“
E. Muška,

hostinský.

K, HERINK

Malé Karlova aljcé
čťalo145-1,

koberceRačte šádati kobercovévzorky ; udá- |
nadivanyní jakosti žádoucno.

J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 1917.

doporačajeseP.T.kněžstvaapatro
nátnímúřadům

Do Hradce Králová a okolí!

-Dovoluji si ct. P. T. obecenstvo upozor
viti, že veškeré uzené zboží prodávati buda
levněji a sice:

párky a E rus — — 44k.o kvuřt“ -= == 08 »
salám - = -a 70 .
šunky . — — 8,

Dále hovězímaso Ijakostikilo 60 kr.
vepřové —

telecí —
Ct. přízni P. T. obecenstva se poroačí

obojmou návtěva prosí
Fr. Benoni,

řesník a uzenář
na Svatojanském náměstí v Hradci Er.

ZE*WVWH

ANTDRAROZAL©

|pomleoovně v Fmmnpolosnr araprom
ku sařisování nevjch 1 obnovevání starých © , kazateleu,

| soch, křížůatd. vše vnejle provedenín 94
Guy-Víceropochvalných vysvědčenípo ra0s. G
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Ludvik Nejedlý,dekorační malíř

korativních

male Kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
M uměleckého spracování, restanraji staré maby
Ponástěnné, jskoš i olejomalby na plátně a ma

loji obrazy nové. (s)
Návrhy ve slohu stavby kostela se na

otně vypracují a rozpočty předloží.

Mádhernédary!
Obrazy

Madonnya Krista,
krajiny, vůbec všecky druhy nejjem
nějších obrasů ve akvostných rámcích,
srcadla visací i toaletní, rámcevšech
druhů vlastní výroby, lišty, řimsy, kříže,
sochy, domácí požehnání, obráskové
svítilny, nástěnné kapličky s hudbou
atd. d
osny

ručaje ve velkém výběru sa
umělecký závod

Jos. Kieslicha
w Hradci Král., Jiříkova třida.

Čtyřikrát prvními cenami vyznamenán.23

ESS tísasasecně
Úředně povolený

|xvyprodej. »+
Za příčinoa nenadálé (přestovby vyprodám“

Mvětší mnodství

zboži soukeného

| Vše pod osnou kupní.

i JV. Špalek dříreS.F. Krušvic.
M(350) tovární sklad suken v Hradci Král.

(Zneláno.)

Od medic. autorit vřele odporučené řecké víno
Slící prvéhofádu Minvrodaphne 1láh. si. 1:30

pů! láh. 80 ke., v demijona 1 litr sl. 1-66 dodáváF. SEIDEL w Praze, Vodičkovaul. 830.Hlavní
„sklad pro naše zomě). 

Též drahý drah, méněaladký:Achaler sec.
-Sa stejné ceny. K dostání tamidř a ©Uhárně A. Spory

člstý koúak v demijonu 1 litr sl. 8. —
Nejvyšší vyznamenání slatá medailena „mo

-slnár.“ lékárnícké výstavě 1896. — Zásylky
-drahou | poštou. (180)

Pravý nezkažonýx čelí rasd
čistí krev naši, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště ee hodí dětem-chu
dokrevným, bledým, lidem slabého šaludka
a zotavujícím se. Zovrabné poučení přidáno
(174) je ku každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med Izo koupit
u Antonína Sej nohy, o
cukráře na velké podsímniw Hradei Král.

DD030000000 0000

C) Nábytek. © Vybavy pro nevěsty. ě
„| Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

' Výroba a sklad nábytku

KV. SKUBERSKÝ,
sí (2D) w HWradoš Králové

Svatojánské náměsti čislo 47.
Sklady tabulového a dutébo skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

nníky a nákresy na požádání frko.

SPISY %
Jeho Biskupské Miosti

Edvarda Brynycha:
Díle lidí. Obrázky ze smíšené cendy a ze ověta. D ohé

oprav. vydaní. Cena 60 kr.
Kříže a kalichy. Obrásky ze smíšené osady. Drebé

oprav. vydení. Cena I sl.
Naše vesnice po roce 1860. Sbírka obrázků a poví

dek, jek lidu Českému papesl. 2. vyd. Cena sl. 1-20
Rášenka. Obrázek z města s drahé polovice 19. století.

Cesa 20 kr.
Slove kříše. Obrásky z potzročié a smíšené osady

Druhé vydání. Cena 90 kr.
Cesta rozumu a srdce ku spojení a Kristem. Kú

zání postní. Druhé vyd. Cena 30 kr.
Katechése pro první (po případě i druhou) třídu školy

obecné. Cena 36 kr.
Mošní a obřadní kniha pro lid. (Cena60 kr., váz.

70 kr.. véz. v plátně lesklém 80 kr., 00 slatou
ořiskoa 1 zl., v kůži 1 sl. 20 kr.

První májové pobošnost na Vyšehradě. Cen:60kr.
Seustavná katechetické kázání. Třetí vydání. 4

díly 6 zl. 40 kr.
Soustavné liturgická kázání. Drabé vydéní8 díly

8 zl. 80 kr.
vé. Stručnější „Štít víry“ k vycvičení biPmo

Brětle pre Setoliokýchns osadách amíbených. Druhé
vydání. Cena 36 kr.

Upomínka na duchovní ovičení slavená v Hradci
Králové od 37.—81. srpna 1888. Cena BO kr.

Zachraů duší svou. Dvě řady postoloh řeší. Drahé
vydání. Cena 60 kr. (286)

Cyrille-Methodějské knihkupectví
Gustav Francl v Praze,

(Melantrichova ul., palác měst. spořitelny.)

ka
Šem.S V

—. - m. : mt, = 7

Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenéchnacházíse ji

v Hradci Králové :u pana A. Dvořáka
v domě č. 164 na náměstí, vedle c. k. soudu
kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou
obuv z nejlepšího materialu, od nejjednoduš

jíbo aš do nejjemnějšího a elegantního
. provedení.Výhodná koupě

PEP“pre každého. "E |
Veškerá obuv zhotovena jest z kůže vy- |

robené ve vlastní jní košelužně a
můžeme tedy za solidní material ručiti. 199

Vánočnía novoroční dárky!

Václav Šolc,
. slatník a stříbrník,
přísežní soudní znalec a odhadce

w Mradoi Králové
(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ot. obecenstvu hojně záso
bený sklad klenotů, zlatých stříbrných
a pravýchčeských gramátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z nového a Čín
ského stříbra, osdobné stolní mádebí,
veškeré zlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých drahů se zárakoa 1—3 roků sa
ceny levnější než všude jiade. Zlatí a
(340) atříbří v ohni galvanicky.

Veškeré zboší je úředněskoušeno ajznačeno.
i a 04 přišlmají a sholoSOL PondRSV,a

“ Věe za levné ceny.
Staré akvosty se kupují a vyměňují.vPRIOR NPEONROICNNA

Dydro

žiin jestnejlepší

přisadou kávovou !
5,10a2kke.

JAN HORÁK
soukeník

V RYOCOHNOVĚ n K.
nabízína dobu zímní

čistě vlněné látky
ORB"vlastní výroby. “N

Račtešučinitijen nh objednávkuna

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, eby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždyvzornou, poctivou obsluhu. 16

piHHs 6
ŠSžE 3

Nowntana meučikovy © 88.. A
v moderníbarvědra- M 3 F

pové. O Sssší AMetrzi. 3.40. = 25389 gA
Na meočikovneboblek o *4 89 < Ó ©stačí3metry. A seš av O tsš By“zorektétolátky,ja- -= 2$05:3 =
kož ibohatývýběrmo- Oo = 434 » 5
derníchdruhůneobleky, E ©
svrchníky, simníky a 2Ex .« M
menčikovyjen zaru- 3 8 -M ©

čené jakostia v mír- <> 545.8 Z Nnýchcenáchse na po- o 5 „9 5
žádáník nahlédnatí C -|

franko zašlou. „B i al
54. -08

Prvníčeskýzasýi. E UD 553 > Ď
M závod -2558, Sass,

-© © 
BD. DOSKOCILA, SPŠ

wChocni. t t b t k

Na zernké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie
Na remské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na h
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1893. 1. Cem.

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrna na piana, pianina harmonia a varhany

AL. ADO LHOTA
V Hradci Králové

Filialní sklady: ve Vídni, LII.
Salesianer 31. v Brně,
Orelská ulice č. 7., v Praze:
Král. Vinohrady, Karlova

tř. č. 8.
odporoučí českému hudeb.
nímauobecenstvu svá nejlépe

osvědčená

a harmonia |
evropskéa americkésoustavy ©
všech rozměrů v cenách, při - *
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené 1 vydatné vzačnati

neobyčejně levných.

Tkž na spláky za výhodných podminek

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko
Záruka pětiletá.

Vývozdo vsvch zemi! "i
i9memCÝ.3



inserujte ©0cecpřed Vánocemi
nejroršířenějším týdenníku na

čeikémeo výhod v „Obnově“,kdedo

" jistý úspěch /
et se vkumě8 v

LL CenymírnéI
E: E kojíZPA BOC

LIKIMENT. (4PSICI COMP.
. s Riohtrovy lékárny v Praze

uznáváse za výborné,bolestiutišajícínatirání; jest
naskladěve :hlékárnáchza 40 kr. 70kr.a 1 al

domácí prostředek

ládejžádejvědy ) původních láhvích s naší ochrannou„otvo u“ = Richtrovy léká
s vy lekárny.=

a)Ý
BuďBuď opačný a příjmi jen láhve s touto
ochrannou známkou sa původní přípravku.

B<
Richtrova lékárna „U zlatého Ia“ vPraze,

a Všeab
PE AEZ RAHA A

: om n mde
: MATRACE" : DL DO. l 0 ŘE$ s“žíněnéE O
g.— Nalrace plněné jemnou dřevitou vlnou neb lesní (ravou
5 a še 100cm. dlouhéc 16- - 146 90cm.šír.,>190am.dlouhécelistvé - - 155
+ . 90 „ „ 1 » » . . 6 ji
š plněné čistou žitnou slamou a prošívané DSé SLAMNÍKYA eo hle©
s doporočaje . žMo oJamStoupa v Eraze.
ká | Václavskénáměstí čislo 32. i
K RT OA

SINGEROVY
Šicí stroje

pro domácí potřebu,umělé vyšívání a průmyslovéáčely všeho druhu.
Přes 13 milionů 220

vyrobeno a vyprodáno.

Bingerovyšicí stroje těší se světové pověsti pro svojivýtečnouJakoujakon aa elkou výkonnost, čímž se ode dávaa výrobky Singer vyznamená

Bezplatné ins též modernímuumělému aar Co. ako. spol.Jiříkovatřídasi radec Králové, Jiřkovatřída 270.
Dřívější firma 6. Neidlinger.

secese. Svojik svému!|jiš608007
Koberce, záclony, hůně, přikrývky, pokrývky, žíněnky a žíně

prvního českého závodu

Adolfa Novotného v Týništi n. 0.
W>jsou opravdu nejlepší.

Kdo u mne kupuje, českou věc podporuje! (i nejmenší zakázky se vděčně přijí
mají a co nejsolidněji vyřídí.) 283

Dikůvzdání.
-68

Všem, kdož v našem nezměrném bolu vám nelíčenou soustrasť projevilinad

ztrátou našeho nenohraditelného otce a manže'e

VILÉMA KRÝSTTARA,
úředníka dráhy ve výslužbě,

zejména vysoce důstoj. p. Fr. Rychlikovi, b. vikářia děkonu v Kuklenách, veled.
p. J. Hulatovi, faráři ve Všestarech, veled. duchovní správě v Kuklenách, vldp. J.
Kaskovi, faráři v Kuklenách, vld.p. faráři Vil. Helvichovi, vp. vicerektoru Dobr.

Orlovi, dpp. kaplanůmFr.Krausovi « J. Paulusovi, za poctu zesnulémuzvláště
projevenou, veleváženémup. inspektoru J. Kostečkovi, úředníkům na nádraží Krá
Jovéhradeckém i z ostatních stanic, velect. p. Rud. Batěkovi, oficialu v Nymburce,
příteli v Pánu zesnulého, spolku zřízenců nádražních »Dobroslavu«, P. T. pp. učite
lům, dároům věnců, slovutným pp. lékařům p. dru. Morávkovi, dru. Šobovi a
dru. Tvraskému za pečlivé ošeiřování zesnulého, jskož vůbec všem besčetným znas
mým a přátelům, kteří dratého zesnulého na poslední cestě doprovodili, vzdáváme
z hloubí zarmoucenéduše, nejvřelejší diky.

P ZaplatBůh!c
Jménem zarmoucené rodiny:AnnaErystianová,

vdova.

Srdečné díky vzdáváme též velect. p. H. Rlohtrovi, majiteli pohřebního ústavu zde.

M

tá

.
hy

EVOveVoveleve“

Praktické.

rychloprací stroje
so žďímadiem 

Danejvýš výhodné vahledem k úepoře

: la 8Edodileníčistéhoprádla, utišbye7 dlo trpělo,ahotovujestrojnícká dílna

J. Bucka ve Smidarech,
j kdemočnetéš veškeré hospodářskéstroje P
J novější soustavy důkladně zhotovené m ey
p lorsé obdržeti. 21 p: UposorňajínasdokonalénénejnovějšíHesací[
3vlrojeszossirioké a mlátí stroje s kuličkovýmiE
j ložisky.Prací stroje má téš na skladě p. Karel K
S Dušek, ne 60. Janskémnám. vHradci Králové £

© P.Koláh, botelier vBělobradů. K

+R

26

ZÁVOdŠkolkářský mmm

s—amWPamětníku a Chlumeen..
pre simní a jerní"vreasování stromy ©
vocné vysoké i krsky, sazeníce pro živé
ploty, křovinyozdobné,konifery,divokéstra
my pro stromořadí, plášata aid. Btatiaice
sazenic v zásobě. Levné oeny — Výborné

- zboší. — Poučný cenník sdarma.GAA
Kočáry ;

nejnovější soustavy, práce solidní,
ceny levné doporučaje

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradci Králové.
Vyznamenán na výstavách: V Jaromě'i otří
brnou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní
broasovou medalií, v Hradce) Králové nej

ě diplm onár
Veledňstojnému dmuchovenstow

odporučuje

P kp obdobího
obrázků svatých

sa nejlevnějšíceny.
Sveškerou úctou

JOSEF PACÁK,'
(firma Ósněk Mahrie) o Hradci Králové. 

K Hojeiššíea!

VyzmamenáénnevýcevéoZradciKrál.r. 1894
diplomem.

78

©

dlatou medailsí e

UMĚL
obenejnorějšího ameriskéhoa konám ve

škaréké rádovsbor tenopedající
přesněasolidněza sákladédlou

holetých skušeností,ru

—

ksvému!

[Bwm9as3

c“s

“
v relifu řezané neb líté. Boch

Vskříšení“,sochy,n
doporačujenetivěopor uctivě

JosefaKrejčíka oPrase. :
Písárna adílny né čenaíky,ákrosy—Bklad Eliščina tčl. M. —Hastrovanécen nákresya rospočtyfrank.

Křížové cesty
veškerá kostelníK E ENÍ

Výhodné p MIpodmísky.
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*, hlásal Šubán Bepánka“, blása
braňeje-li nám vláda postaviti šraňky
naší země, nuše, ať každý jeduotlivec

ochranné clo aa prabu svého domu. Ne
kopujme cizích výrobkův a apokojme se u domácí
výrobou“, snělo to ve všech vlasteneckých kruzích
maďarských. Košut, jen$ s hrabětem Batbyányiem
a hrabětem Telekym byl v předsednictvu, stal se

apošťolem národní práce a domácívýroby- Tatostále větší oblibydocházela u domácího obyvatel
stva. Do konce roku čítala jednota 60.000 členů,
mezi nimiž vznešení aristokraté, vynikající prů
myslníci a obchodníci, zámožní soukromníci a pod.,

Hinyničehonebosní,nýbrždo spokojísesdomá.ničeho , že spokojí se 8 .
i výrobky. Než uplynul rok druhý jednota čí

tala 188 filiálek. Vysocí aristokraté, kteří důchody
s obrovských statků svých utráceli v cizině, ros

čli se na svouvlasteneckou povinnost a poča
sdržovati se buď na svých statcích nebo v hlavním

městěvědouce,že šlechtajentehdymávýznam
ve veřejném životě, má-li náležitou opora v lidu.
Veřejnost pilně si všímala těch, kteří proudu tomu

„Stavěli se na odpor. Opičení se po cizině přestalo,
draké výrobky cizí ustoupily domácím výrobkům
sice bruběím, sa to však lacinějším. Národní kroj
sdomácněl i ve vysokých kruzích; paní a dcery
předních aristokratův odívaly se v národní kroj
vemkovanů, což opět docházelo následování v kra
sích měšťanských. Věude ozývalo se heslo Košu
tovo: „Dopustili bychom se sločinu na své vlasti,
kdybychom od cizinců kupovali, co domácí náš
průmysl nám poskytaje.“ (Cobylo národní (honi),
malezalo odbytu, co bylo cisí zůstalo nepovšímnu
to. Vysoko pauly se naděje vlastenců maďarských,
nebo účinek národní jednoty ochranné byl očivid
ný. Pesaradeí továray a rukodílný rozšířily čin
Dost svou a mové závody povstávaly rychlo za 80
bou. K rozvoji tomu přispívala společnost k za
kládéní továrea. Čivnosť její pro vnitřní nechody
brso ochsbla, ale rach obchodní a průmyslový proto
meochabl Průmyslové výstavy seznamovaly obe
censtro 8 pokrokem domácího průmyslu a průmy
slové skladiště mělo spros

:3iF Ěiji:
BE

tředkovati jejich prodej.
Pro hmotný rosvoj Uherska velice důležitý byly
dva podniky; saložení obchoduí jednoty a stavba
Šeleznice s Pešti na Záhřeb do Rěky.

K založení obchodní společnosti dal podoět
r. 1842 Pavel Szabó, dříve kupec v Terstu. My.
šlesku tato „podporoval Košut veškerým vlivem
svým v Pešti-Hirlapu. V květnu r. 1844 obchodní

pojeěnoaé vstoupila v život. Vydáno bylo 1192po500 zl. Předsedou byl hr. Ladrík Bat
hyanyi a ředitelem stal se Pavel Szabó. V prvém
roce společnost vyplácela z každé akcie pětipro

onto úrok a nad to sedmiprocentovoudividendu. Ale již v drubém roce společnost tato posti
žena byla velikou pohromou; ředitel Szebó zpro
navěřiv jí 200.000 zl. utek] do Ameriky. „Zrádce

npacený z Vídně“ kletba tato provázela ho zamoře. Společnostobchodní byla zraněna me však
zničena, Činnost její trvala dále, ovšem v rozmě

rech yonnche za (o„pohdnějších.ymaniti se podářskky £ ručí vlád
vídeňské, bylo snabnou všech Naře Důležitým
k tomu prostředkem byla stavba železnic. Hlavně
záleželo jim na vystavění dráhy z Pešti do Rěky,
aby vstoupili ve spojení s národy obchodními.
Všeobecné bylo v Uhrách přesvěděení, že bez sa
mostatného obchodu a průmyslu státní samostat

„n0s£ nemůže býti trvalá. Podnika tomu stavěly 8e
mohutné překážky v cestu. Vytvořily se tří spo
lečnosti v Pešti, Rěcea Vukovaru, s nichž každá
chtěla provésti stavbu sams. Na podzim odebral
se Košut do Rěky, aby přičinil se o odklizení ne
ebod. Když i hrabě Széchényi, jako královský
komisařa předsedadopravníkomiseověc tuse
zasazovali, stalo se narovnání mezi oběma společ
nostmi v ten smysl, že ma Rěckou připadnouti
měl podíl 10 milionův a ma Pešťskou 15 milionův.
Po překonání ještě některých překážek předběžné
práce dospěly r. 1846. tak daleko, že mobly býti
předloženy sněmu, aby mohla býti ujednána ko

nečnésnjeři i po povalení revoluce dbalí pevně
besla svůj k svému a zvítězili svou vůlí železnou.
My jsme dosud tak daleko nedospěli. U nás se

p Čonecká hesla vydávají, ale nedrží se ani
Vytloskat okna židům, to po našem náhledu

nám málo pomůže. Postavíme-li se však na vlastní
naše noby, nebudeme-li židy a Němce zbytečně
podporovati, pak-li vždy a ve všem budeme pod

porovati naše oichodalky, řemeslníky, živnostoíky,dělníky a rolníky, budeme-li se upřímně jako
vlastní krev milovat a podporovat, pak se zajisté
brzy zlepší naše po národní i politické a židé
i Němci budou za námi běhat. Na kom by pak
vydělávali? Žid na židu? Němec jen na Němci?
Zdá se že by ten výdělek byl často bube
nějším než-li těch 7 hladových egyptských let.

Není-li to pronás hanbou, když stále v no
vinách čteme: , vé, náš lid ve vlasti své, jsou

| a ochloba jsou vyhánění.na
šebrotu přiváděni!l“ Takové a podobné

3 musíme nejen větéinou z německých krajin,
ale ičastos českýchprůmyslovýchmístslyšoti.

u ch menšin e jsouty
takovým bombastem hlásaných obran

a odvetných hesel? Kde jsou ti lidé, kteří
tu vždy s plnou habou politíckých frásí, jak

mile se jedná © obsazení některého poslaneckého,okresníhoneboměstskéhomandátu—s čehožzisk
a sláva kyne, kteří mlaví o všem možném, staví
se, jako by rozaměli všemu na tom Božím svétě —
kteří se však schovají, jako by do nich střelil,jakmilemajípronárodmutžnějednati,avdubě

y a nouže se osvědčitiP
Nebolí to českého obchodníka, řemeslaíka,

živnostaika, když denné vidí, že poslanci, okresní
a méstěti zástupci lidu, advokáti, doktoři, úrednici
atd., kteří se jinak ucházejí o přízeň lidu, kdyš
český lid vidí, že tito naši vlastenečti předaci na
bytek, čaty, obuv, ozdobné a jiné zboží, ba vše
kupují u našich národních nepřátel? Nebolito české
femeslníky a průmysliniky, když vidí jak výbavy
českých dcer a žen objednávají se v Praze, vo
Vídni, v Liberci atd. od našich lidí scisáckých dílen
a obchodů? Nebolí to český lid, když vidí, že se
musíbrániti nejenproti ajevnýmale iproti arytým
nepřátelům v našich řadách, kteří pro blahubyt čes
kého lidu nemají citu a porozumění, kteři ho odfuu,
ošidí a zkrátí, kde mohvu? Proč se nemůže český
řemeslník a vbehodník smoci? Protožo uaái pře
dáci sumi dávají přednost obchodům, dilnám a
šivnostem lidí cizích, nám zjevné neb tajné ne
přatelských.

Není pro nás stydno, když český řemesiník,
obchodník a živoostuík viděl se nucena v českých
městech vyvěsovati obojjasyčné Česko německé
firmy a Upozornění, protože uprostřed vlastního
národu nemohl býti živ a masel se ucházeti o
podporu někulika Němců a cisích cestujicich? Proč
nepodporujeme nejdříve vědy lidi vlastní naši krve
a víry?

Dokud toho neučiníme, dokud heslo „svůj
k svómu“ zůstane pouhouvlasteneckou frásí, dotud
ani národní rovnocennosti ani politické samostat
nosti se nedomůžeme.

To třeba v nynějších rozbouřených dnech
říci dle hesla otce národa, slavného českého dě
jepisce Františka Palackóbo: „Pravdu sobe mluyme,
přételi si buďmel“

3:
:

Zbožnost štěstí, nezbožnost nešíěstí lidstva.
(Úraha o letošním adventě.)

(16) Zámyslně dím, „nezbošnost“ jest neště
stím lidstva, nikoli bezbožnost; atheismus neboli
bezbožnost v životě lidském není. Nezbožnost, ne
uznání Boba u lidí pyšných a spupvých 50 časem
zjevuje — ale jako bláznovství a rouhání! Po
každé se ta naplňují slova Písma: Řekl bláten
v srdci svém: Není Boba! Či snad byl to athoista,
bezbožec, a moudrý člověk, o kterém se vypravuje,
že vytábnuv z kapsy hodinky vyzývavě k nebi
křičel: A teď toho mám Pane Bože už dost; do
kaž že jsi — dávám Ti ještě čtvrt hodipy lhůtu;
Jsi-li, znič mne bleskem! Kdyby o Bohu nevěděl,

emohl by ani mluviti tak děsně, a tak bláznivě|
stí bylo ještě pro něho, že shovivavý Bůh,

snad maje zření k jeho rozervanosti a bláznov
ství, na místě ho do peklanesprovodil, ale ve
své dobrotě dal jemu lhůtu ku pokání! Na tom
jediném příkladě zjevno a patrno, že nezbožnost
est neštěstí lidstva, jako zas naopak zbožnostjest

jeho štěstí. Mobl bych tu pravdu objasniti z doby
přítomné, trudné a smutné a žšalostivé.Ale ne
učiním tak, abych prost byl všelikého strannictví.
Minulost má také dosti dokladů; pročež pustme
s mysli přítomné události a probeřme tři doby
s pravěku pokolení lidského na sákladě pravdivé
dějepravy, jež i pro naše časy jest výtečnou uči
telkou života.

Připomínámnejprve zlatý věk Idstva v
ráji. Známo všem ono převeliké štěstí prvních
lidí ; Bůh sám obdařil je mnohými milostmi, blížil
se k nim, a oni důvěrně a dětinně blížili se k ně
mu. O jak pokojno bylo srdce lidské, jež bylo
sbošné a spočívalo v Bobu! Nezasloužené ono
štěstí měli sobě i nám na věčné časy sasloužiti
sbožností, poslušností, radostnou pracovitostí tak,
aby všichni lidé ráj pozemský měli, a jednou bez
bolestné amrti do ráje nebeského se dostali. Zcela
lehkým přikázáním zkusil Bůh prarodiče vaše. A
co se stalo v kritické, v rozhodné době? Adama
Eva odvrátili se od Boha, a vědomě a svévolně
přestoupili jediné, pralehoučké přikázání Boží. Ale
vždyť přec byli sami hodní, zbožní, poslušní, učen
liví! Ovšem — je to as jako s námi po křtu. Ale
tu přichází nepřítel štěstí lidského, pekelný agent,
úlisný agitator, svůdný had: pomlouvá Pána a
Vychovatele, jakoby nepřál štěstí lidskému, lže a
překrucuje slovo Boží a k tomu ještě dušuje se
a dí: Ví Báb, že vkterýkoli den budete jako bo
bové — kalí rozum, bouří vášeň, budí pýchu,
ukazuje na strom, dělá laskoviny a chuť: a do
mnělá bohyně Eva i s domnělým bohem Adamem
dopouštějí se nezbožnosti — a neštěstí jejich a
všech jejich potomků hotovo! Ráj pozemský star

con! Avšak ami. sgitator nesvítěsíl nad
nejvyšším Pánem; chytrost dábelskáskrze milo
srdenství Boží moudře jest sklamána. Svedeného
člověka, jenž padnuv v otroctví ďábelské v svě
domí si výčitky Čínil a v srdci vepokojném po
opětném spojení s Bohem toužil, ujal se Bůb, a
ještě vráji ale pro lidstvo již ztraceném, dal am
nestii a saalíbil blaho časné i věčné lidstvu, ješ
dá na Boba a jeho Slovo! jež se varovati bude
meztizené žádosti a vypínavé svobodomyslnosti.

Všímejme si nymí lidstva před potopou.
Snad bylo po vyhnání prarodičů z ráje lépe!
Vědyť Adam i Eva v kajicnosti přidrželi se mou
drého a milosrdného Boba; a i děti jejich, jmeno
vitě Kain i Abel byli z počátku zbožní. Neboť
jak oráč, tak pastýř na Boha pamatovali, a iobě
tovali. I Kainovi v pravý Čas zjevil se Bůb a
otecky bo varoval před slostnickou žádostí a před

pekslným záštím proti vlastnímu bratru. Ale dájako lev řval v necitelném srdci Kainově, až
se tento spustil Boha a dopustil se bratrovraždy,
prvého hříchu do nebe volajícího. Nejpřednější
právo, právo na život a na zdraví, po prvé nási
lim, bestiálním pěstním právem rozlícenébo váš
nivce jest bezohledně a drzeporušeno! A tak už
nejen zlý dach, ale i slý člověk, přivrženec ba
syn otce dábla připravuje jedince i společnosti
lidské o pravé blaho a štěstí. Avšak ani Kain
toho neučinil beztrestně. Nehrozíť Bůh nikdy na
darmo. Spůrný a zatvrzele nekající Kain propadl
"smrti věčné; že nebyl hned popraven, byla pouhá
milost Boží. Avšak ze společnosti zbožných lidí
byl vyloučen a jako výstražný zbujník chvěním a
nejistým zrakem znamenán. Za Abela dostalo se
prarodičům náhrady v Sethovi. Seth a jeho po
tomci vzali si k srdci výstražné napomenutí, jež
Bůh nejprv po páda Adama a Evy, pak po bra
trovraždě Kaivově dal všemu lidstvu, jež už v rody
obce ba i města se rozšiřovalo. Vášiliť si autorit
Boží, též autority otcovské, a šetřili práv osobních
každého člověka. Nazývají se obyčejně synové
Boží, spolecčnoet věřících, město Boží. A ve zbož
nosti bylo jejich štěstí; dobře se měli bez hříchu
a dlouho živi byli na zemi. Methusalem až 969
let si pobyl na světě. Adam sám byl 930 let živ
znal ještě Methusalóma i jeho syna Lamecha. La
mech byl sice jen 777 let živ, ale už jeho syn
Noe prožil 950 let. A přece i ta svatá společnost
v prodlouženější době se zvrhla skrze šířící se
společnost zlou, kterouž založil Kain se svými
potomky, spoléhaje ve všem jen a jen na sebe!
Obyčejně se jmenuje ta společnost syny tohoto
světa; Kristus Pán ji trefoč pojmenoval pokolením
ještěrčím, syny z otce ďábla. A v pravdě byla ta
společnost lstivá, chytrácká, bezobledná; jak se
řiká po Čertech zvedená. Nezkrocená síla obří
propukla v tom sdružení lidském; věd, umění a
umění a vynálezů honem využitkováno k pohodlí
a k oslazení a zpříjemnění života! Jeden potomek
Kainův už předčil Kaina, když skolil dva lidi,
muže a mládenečka, a když nad to dvě ženy na
jednou pojal proti rajskému ustanovení. Tenkrát
už i na zpěv a hudbu, šperky i líčidla dbáno.
Špatná společnost kazí i nejlepší mravy. A když
i skrze sňatky zbožní 8 nezbožnými se míchali,
povstala prazvláštní společnost zkažená, nelidská,
prostopášná, drzá, násiloická. Zasábl Bůh po do
brém; vzbuzoval kazatele a miseionářehlásající
obrat k polepšení. Posměch nezbožných byl jejich
odměnou. Vyslal zbožného Noe s pohrůžkou ústní,
pak i s pohrůžkou věcnou, poročiv mu stavěti
koráb, výstražný to signál hrozící katastrofy. A
ještě k tomu dal lbůtu 120 let na polepšení. A
čeho docílil? Když Syn Boží dlel na zemi, zjevil
to, co se tehdáž dálo: Jedli a pili, ženili se u
vdávaly až do dne, v kterémžto Noe všel do ko
rábu. I přišla potopa a zabladila všecky — až
na osmičlennou zbožnou rodinu Noe. Aj v e sbož
nosti její štěstí!

Snad zmoudřelolidstvo po potopě. Viz
me do třetice všeho dobrého — a i zlého. S ro
dinou spasenou začal Bůh znova dílo oblažení
pokolení lidského, uzavřev sní úmluvu na základě
sedmi již přikázání. Sem a Jafet v celku se jakž
takž drželi Boha, měli úctu k otci, k vrchnosti,
a četřili ži.ota, manželství, majetku a cti svých
bližních; proto jim a zvláště Semovi a jeho po
tomkům žebnal Bůh ústy Noemovými. Ale jinak
si vedi Chám, posmívaje se Bohu i otcovské
vrchnosti a kochající se v necudnosti. Synáček
Chanaán už mnohem dále to dopracoval — jak
pozdější modlářství chananejské, a němý či 80
domský břích svědčí. Nemrod pak, vnuk C;hámův
zvám je jako mocný a silný lovec na zem, nej
větší tyrann a nejstrašnější muž železa a krve,
jako zakladatel první veliké říše. Tehdáž zase ne
sbožnost bujela. [ vydáno heslo: Nyní pojďte,
nadělejme cihel, a učiňme sobě město a věž, je
jižby vrch dosahoval k nebi, a oslavme jméno
své, sebe! Kterak? Snad ve své pýše chtěli Boha
sničiti, zabiti, asi jako okna mu vytlouci a v jeho
nebeské residenci ho ukamenovati! Pak by snad
přestal Bůh v hlasu svědomí jejich ustavičné vý
čitky jim dělati pro nepravosti všeliké! Ale všeho
do času, Pán Bůh na věky. Ještě nepřišla plnost
času, aby se Nejsvětější nechal tenkráte už zabiti.
Tenkrát nezbožné pokolení mlavící jedním jazykem
strestal Bůh tím, že na zkrocení pyšného jazyka
vydal jaksi první jazyková nařízení ve světě. A
ta byla příčinou stran a zmatku, tak že se se ro



sešlo lidetvo a přestali stavěti město — místo
toho ze záští jazykového a plemenného dali se
na vzájem do sebe! Nová výstraha pro národy:
v nezbožnosti, v pýše jazykové neštěstí, ba vy
hlasovací boj a hrob národůl 'A kde satan, zlý
duch to kolo přirození lidského podpaluje, musí
to k strašným koncům dojíti. Ale což tu není na
světě pomoci v té příčině? I jest! V křesťanství
je pomoc i spása. Už v jeslí betlémských se do
hodlo Židovstvo i Pohanstvo. Pod křížem golg +t
ským a na hoře Siouské o letnicích seznali uáro:
dové, že všecky Bůh Otec stvořil, Bůh Syn vy
koupil, a Bůb Duch av. posvětil. Kde Duch svatý
v jednoté víry spojí národy, tam nařízením jasy
kovým ustupuje zákon upřímné, vzájemné úcty a

lásky. Jazykové ohniví plápolají vedle sebe —
nikdy proti sobě. Z trojího historického důkazu
naučení se nám dává: Střezme 8e nešzbožnosti,
buďme všdy sbožní. Pak blaze nám!

Po bouři.
Ačkoliv ve venkovských městech tu i tam za

bouřilo i po náhlém soudu v hlavním městě vyhlá
šeném, je prý po bouři. — Píšeme tak dne Ó.
since nevšdouce, co se bude díti zítra Dejš Báb,
aby jen opravdu bylo po bouři.

Když po delším vedru vlétě od sápadu přijde
bouře, ale po ní se ochladí a vítr se obrátí od vý
chodu, bývá pak jusno a příjemno. ——Ale mnohdy
I po bouři zůstává dusno, od západu znovu se mračí
a neli sa několik hodin, tož druhého dpe jest tu bouře
opět, a tak to bývá třebas po více dní,

Jak to bude s boaří vášní, kteréž jsme se v mi
nulé dny dožili?

Kdo není slepý muví jen s obavou budoucnosti

raději duše lidské přesyceny jsou látkou zápalnou;
vítr se ani dost málo neobrátil. Váějeod západu proto
mračna nemisí. Auo od západa, z Francie zavál od
dob Voltérových vítr bezbožnického učení čili libera
lismu. Že by se obrátil od východu, tam kde kře
stanství vzniklo, že by se aspoň mluvilo o obratu
k pořádání společnosti na základě křesťanském, o tom
krom v krusích přesně katolických čili jak « příhanou
říkají, v klerikálních, o tom není ani potuchy.

Národové či vlastně jich správcové nenaučili se
téměř ničemu z děsných následků odpadu od Boha a
pohrdnutí křesťanstvím. Děsná bouře revoluce fran
couzské, po které následovalyjiné, a po které Francie
ka pokoji přijíti nemůže, byla zajisté vážnou výstrahou.
Ale nadarmo.

Liberalismus zplodil násiloosti oproti menším a
slabším národům a rozpoutal barbarské boje náro
dmostní. Jestli kde, tak obsváště v Rakousku, měl
tento štváč národů a barbarský rozplamenovač vášní,
jako nepřítel a jako škůdce býti potlačován. Ale stalo
se naopak. Rakousko otevřelo mu brány své na novo
a do kořán roku 1868. Byliť rozvážní mužové, kteří
tobo varovali a předpovídali, že připuštěním libera
lismu do říše rospoutá se márodnostní boj. Ale
nadarmo. Následky jsou zde.

Mýlil by 6e však, kdo by myslel, že bouře
pražské mají zs poslední příčinu jedině a pouse ura=
žený cit národnostní. Ovšem vyvolali bouři v Praze
barbarští utlačovatelé a zpupní posměvači národa če
skóho, a i rozvážný muž, i český katolík, má s6 co
brániti, aby nepřekypěl od nezkašené přirozenosti
lidské neodlačitelný cit lásky k rodné semi, k vlast
nímu národu, a nepřipravil rozum o aáležející mu
vládu nad vášněmi. Ale že při těch bouřích řádily 1
jiné odpadem od Boha rozpoutané vášně, toho nelze
vpříti. A myslím, že nechybím, řeknu-li: Leberalismus
nahromadiů do duší lé látky sapalující 6 sápalné
té sociální elektriky, še konečnépřivabla se bouře.

A jak by ne? Žádá se od lidu úcta k auto
ritě, ale liberalismus jako drahdy Nabuchodonosor
řekl: Mně se klaňte; já jsem bůb váš. Dáme příklad.
Ten starý křesťanský Bůb prarí: Pomni, abys den
sváteční avětil, ale liberalismus dí: Není svátku více,
jen klidu je zapotřebí, a tak budete odpočívati od
práce, jak já nařídím. Nejvyšií Boží autoritu vydal
liberalismus na pospas poslancům dle liberalismu zé
kony dělajícím. — Žádá se od lidu úcta k cizímu
majetku, ale liberalismus rve svými svobodami ši
vnosti, výroby, ba tanohbde i lichvy, majetek s rukou
malých a hromadí jej v pytlích jednotlivců, ba v mno
bých státech spáchal liberalismus loupež na statcích
církevních ve jménu zákonal! — Žádá se od lidu
úcta k zákonům, ale liberalismus v posměch vydal
všude zákony církve k. p. dovolil tanec a býření
v doby posvátné. — Žádá se od lidu úcta k repre
sentantam — zástupcům a vykonávatelům — státní
moci, ale liberalismus všude dovolil v posměch vy
dévati birkupy a knéze, reprešentanty mocí církevní;
ba liberalismus maloje posméšné i samotné státní
úředníky!! Zkrátka! Liberalismns vzal lidu naději
v život věčný, nasel do srdcí lásku k požívavosti a
vzpouře proti každému, kdo stojí výše, vzbedil zá
visť a zášť proti třídám majetvým, a což jest to nej
horší, liberalismus nepomáhá kpravé svobodě — on
jest často ochrancem vyssávačů a utlačovatelů slabých
a chudších — a tak to dělá po dlouhá desítiletí.
Což divu, še vxjuch se přesytil a še vypukla bouře.
A po bouři? Po bonři nezbývalo ovšem nic, než náhlý
soud, vcá děs jrestu smrti.

Ale vyjasněno není. Vítr se noobrátil.

ticho po bosři. -©
-| Vyjespěno není. — (00 sl počne Rakousko

e Němci,00 s soby, 00se Slovany?Alecosi počne
se socialisty, oosi počne slidem pracujícím, jomož
vzata víra a naděje, jemaš vyhasla láska vduši špe
tným vychováním vypálené? |

Vítr se neobrátil. Jsom ta katolíci. Jsou nejvěr
nějšími, nejepolehiivějšími poddanými, totiš ti praví,
Be ti dle jména. Co s těmi? Chtí nábošensk'a škola,
ebtí svěcení neděle, ohbtí ochranu oproti bobopu tým
Štvanicím, a chtí taky pro svou církev trochu té svo
body, aby mohla vydatně působiti ku povznošení lidu.
Ale na to nemí ani pomýšlení. Křesťanské vychovásí
necbává se nazývati zpátečnictvím, tmou a bibotvím.
Katolíci chtí svatost neděle, aloe v moděli všude trh a
samých kostelů, všude nucené neb dobrovolné dření
se na polích, na řepách, hůře než tea dobytek. Štva
nice a potapy biskapů se trpí apropouští. A svoboda
církve nazývá se tomhou po styramění lidu a státy
liberální úzkostlivě otřeží biskupy a kněze, aby prý
„ty klerikální stromy do výšky movyrostiy“. Nejen
lid, ale již 1 professoči na universitách a poslanci,
kteří chtí dělati zákony, padají do surovosti, jakou
jsme vídali jen o posvícenských masikách. Oproti lidu
drubého jasyka zdá se, še mnozí vše za dovolené
mají.Vyhynulosesrdcíkřesťunství—alecárkov
masí se držeti hezky skrátka.

Nuobrácenívětruodvýchodu,odkřesťanství,
není, jak je viděti, ještě ani pomýšlení.

Co nás tedy čeká? Neríme? Oršem že nevíme.
Ale vsduch zůstává přesycen látkos zápalnoe, vítr se
neobrací. Každá příčina musí míti svůj následek.

V čele vlády stojí nyní baron Gantech. | Poro
sumí muž,který se všdy kléberalismuhlásil, toma,
čeho jest zapotřebí?

Námse sdá,že je vůbec hodněpozdě.—
BRovnoprávnostnárodů je zásadou křesťanskou, dé te
křesťanství do liberálních duší německých vpraviti
přes noc, i kdyby stál v čele vlády katolik?

A u nás doma! Když již blýskalo, kdyš te
bouřilov Cheba,vMostě, vŽatci, vříšské radě,
když Národními Listy do lidu českého po víte neš
třicet let vprarovaný liberalismus ukazoval své ovoce,
když oproti Němcům bylo zapotřebí doma svornosti a
tobe, když už tekla krer Čechů, N. L. měly důle
žitou práci. A jahou? V posměch svého čtenářstva
vydávati vynikající a zasloužilé muže, pracovníky
svědomité a nezištné, zejména se vrhli načeské knčse
a biskupy. Politika jejich přivedla to na konce, na
kterých jsme nyní; národ truchlí a nese matlu a
kletbu liberalismu, a N. L.? Obveselají národ nadá
váním biskupovi. Že jejich elappová politika vymobla
námmísto stdíního práva napředvyminečnýstav a
omladinu apak právo stanné, o tom ovšem mlčí a
svalejí vinu na jiné,

Politický přehled.
Z Vídmě, dne 8. prosince. Možná,že jiš

sítra, ve čtvrtek stano 80 v poradě předsedy mi
mistra Gautecho s předsedy klubů pravice a levice
rozhodoutí, které označeno bude jako mílník v dě
jinách této tiše. Němci oposiční žádají: Odstou
pení předsedů sněmovních Abrahamovicze a Kra
máře,zrušení Falkenbaynova jednacího řádu a zra
Šení jazykových nařízení. Nechce-li se pravice zoe
uctit, nesmí na první absolutně přistoupit,
třetí pakse nejvíce týká éhonároda a dyna
stie. Němci žádají, aby v Čechách bylo vnitřní
úřadování české v krajích českých, namecké v ně
meckých a smíšené v okresích smíšených. Za ná
rodně smíšenou pokládá se obec, kde je 26 proe.
tedyčtvrtina obyvatelstvadrubé národnosti;okres
soudní pokládat se má za smíšeny, kde je 20
proc. či pětina příslušníků české neb německé ná
rodnosti;okres politický pokládá90 za smi
šený, kde jest aspoň jeden soudní okres smíšený.
Ve smíšeném okresu se má žádat po úřední
dle přání Němců, znalost druhé zemské řeči, ale
ne u všech.— Čeští poslanci o tomtopřáníNěmeů
chtí uvažovati, ale ne hned — bez předchozího
schválení důvěrníků strany se zuvazovati. Čeští
poslanci dále žádají, aby všichni konceptní úřed
níci v Čechách znali česky a německy. O tom ne
chtějí Němci ani slyšet. — V českém klubu chtějí
někteří poslanci stůj co stůj dohodnout se s Němci.
Ti zabíhají až přílíé v opurtunism. Druzí by to
nejraději rozsekali a třetí nejrozvážnější, kteří
jsou podporováni také myslícími politiky jiných
českých stran, chtějí zachovat vyčkávací postavení.
Ti myslí: kdyby český klab přijal nynější poža
davky Němců, byl byod roztrpčeného lidu smetea.
Neboť splnit požadavek“Némců, znamenalo by utvo
řit v Čechách území české a územi velkoněmecky
smýšlející. Kdo zná, jak Němci umí provádět sčí

vybnat násilně Čechy,ten ví, že by amíšenó území
v Čechách vůbec nebylo, že by české menšiny
v Trutnově, Dabenci, Liberci, Žatci atd. vůbec
byly obětovány, nebot vládnoucí Němci by jedno
duše s obcí a okresů tolik Čechů s bytů a práce
vypověděli, aby tam při sčítání lidu Čechové ne
tvořili 20 po případě 25 procent. Aby Čechy byly
jednotné, aby každý úředník v znal česky
a německy, jest nejen zájmem Čechů, ale ještě
více dynastie. Chce-li míti v Rakousku a v Če
ehách pamoraický rod úplně spolehlivé, sobě věrně

práci schopný. Avšak nemá-li finanční a politický
naší trpěti, musí se v říší obnoviji kom

poměry a to nezbytně ve smyslu většiny
rakoaských národů. To jest v prvmí řadě zájmem

nastie. Z toho důvodu můžeme my Čechové
idně a s důvěrou hleděti do budoucnosti. Velice

případně vystihl náladu českého lidu dopisovatel
„Vaterlaada“s východních Čech. Poněvadž
dopis ten vzbadil velikou pozornostve vládních a
rosbodajících kruzích, znaflám Vám doslovné jeho
změní v českém překladu: „Neočekávaná změna
ministerstva všady překvapila, nejvíce však v Če
chách. Slovanské obyvatelstvo až do nejnižších
vrstev jest bolestně dotknuto, hlaboký smutek o
vládá veškeré mysli. Tam, kde jako se to stalo
v Praze, neprojevují se tyto city hlomozícími de
moastraocemi, panuje klid, který lze porovnati

s klidem panujícím v obci po velikém požáru.Ve svém jádru dobrý, pilný, loyálníčeský národ
ejtí se uraženým, domnívá se, že nenakládá se
s nám spravedlivě. Kde není podezřelého svědka,
tam alyšeti hlasy, které měli by správcové Ra
kouska opravdově uvašovati: „Nejsme milo
váni“ — tak praví Bo nyní u Bás. Aco 80 Ještě
dokládá nemůžeme uvořejnití. Nejloválnější kraby
české společnosti dí: „Kdyby jem byl muž, jeaž
by mohl a aměl na mejvyššíchmístech zmušilé“
vylíčiti pravý star věcí v sice mírně, alo
přec opravdově a důstojmě.“ — „Slabý národ lze
Ovšem na uzdě držeti, nerozvášoó a radikélsí
živly lze drážditi, aby ony a s mimi zároveň národ
násilně potlačeny s seslabeny býti mohly, v Čechách
le ajednatiklid, avšak lásku lze jen lás
kou sískati.“ — „Jest přecemoudřejší“—tak
So praví veřejně — „proti několika štváčům 8 mocí
vystoupiti, než chtít k vůli těmto štváčům udršeti
v pořádku velkou massu obyvatelstva mocí, neboť
praské štváče jest absolutně nemožno více získati
a pokud mají volné ruce, mepřijde ani německý
ani český lid k pokoji.“ — „Téšili jsme se, še
rok 18998oslavíme v nejupřímečjší oddanosti — a
to k vůli nešťastným Schmerliagom a Beusteoa za
vinénýmpoměrům— pak-li ne jako zcela
a úplně uspokojený, tedypřecejako s dů
vodem doufající národ, avšaktruchlícínárod
jubiluje těžce.“ — „Ať baroa Gautech jako muž,
o němě předpokládáme, že jest říši a dynastii od
děn, ocení tato slova svědomitě a důstojně“ —
eVateriand“ podotýká, še dopis tento
s úplně čistého pramene, který tlumočí náladu a
pojímání krubů ma katolické straně. Vynikající a
velmi otarý politik český pravil mi, žetak vážné,

případné a důstojné slovo neodvážil se v tétoormě říci dosud žádný politik . I Rieger
mluvil svého času zdrženlivěji. Ovšem nyní
český národ více zklamán a bolestně dotknut byl,
než-li kdykoli před tím. Chyb se dopouštěly ústavní
vlády. Dnes parlamentarismus uvásl. Český národ
a důvěrou počítá, že teď jedaati bude dle moudré
ové rozvahy a padesátileté své zkušenosti všecky
své oddané márody se stejnou láskou milující náš
elsařakrál Pozornostbadí,že ministrGautech
radil se ©hr. Fr. Tbunem, který byl kdysi zván
koranovačním místodržitelem.

Drobné zprávy.
Zprávy dlécesní. V Pánu zenu! p.Karel

Kuha,farář a děkaa vŽírči, + 1. prosince "b6r(mrosen 18. arpma 1840 v Kčnigaham, vysvěcen 25. čer
vence 1868.) Ustanovemi jsou: p. Jam Svoboda, kapl.

Libčanský,sa prosat. katecheta do Lomnice,palNovák, kapli. v Hořičkách, se kaplana do nova,
. Jos. „ kaplan za administratora v Chbotěbor

kách, p Václav Rosecký, kaplan sa administratorav
Promoce. František Paulánský

Reyl, ředitel biskupského studentského semináře „Bo
romea“ vHradci Králové byldne 9. i 1897©
půl 12. hod. l. na cís. . české universitě Ka
pPlo-Ferdinandové v Prase me doktora tkoologie veřejSa1kanovníka motropelitní kapi
tely m sv. Víta byl na místě zvěčněléhodr. Bo
rového zvolen monsi dr. Josef Doubrava, ře
ditel knížecího arcibiskupského semináře v Prase.

Úmrtí. Dne 6. t. m. zesnula v Pánu po dloubé
nemoci pí.Marie Veverkova, krupařka v Hradcí Král.
č. 218. ola zesnulé byla ve středu, dne 8. t. m.
o 2. hod. odpolední v domě smutku vykropena a do

vema povozem do Vlkova u Josefova, kde téhož
he byla v rodinném hrobě k věčnému odpočinku

ulodena. Zádušaí mše byly slouženy ve čtyrtek v chrá
mu Péně sv. Docha a u sv. Václava v Čibusi. Prů
vodu pohřebníhosúčastnilose v HradciKrál. značné
část obecenstva.

Protiačmecké a protišidovské ne
pokoje v Hradci Králové skončilyv pátek
v poledne úplným vytlučením oken v hotelu Fršaklo
vě. Přísná opatření c. k. okres. hejtmanství i města
učinily dalšímu nebezpečnému řáděnívýtršníků. po
Stvaných od tajných štváčů konec. Vojenské a četnické
hlídky v Hradci a v předměstích zastrašily ty, kdoš
měli zálask nejen ma majetek židovských, ale i kře
stanských svých spoluobčanů. Protižidovské výtrine



ki,ovšemv me rosměrech,stalyvetéžvJaro
měří Náchodě, Rychnově, Hořicích,"Bydšově. Jičíně,
HeřmnanovéMěstci, Chrudimi, v Chlamci a v jiných
městech. Jeme přesvědčení, že křesťanské obyvatelstvo
záchová na dále klid; židům jeme však tou radou, by
nětaktním chováním a zbytečným němčením masám
lidu nedávali žádného dalšího podnětu. Po posledních
mepokojích -zmizely v Králové Hradci i jinde něme
cké tabule a nápisy ma hostincích, obchodech, lákár
nách, peněžních a jiných ústavech.

. B jednoty katolických tovaryšů.
Divadelní představení „Pan Měsíček“ mělo dobrý úspěch
vzdor nahodilým překážkám. Návštěva byla slašná,

hráno Bylos náležitým porozuměním. Zvláště zamlouvala se sl. Svobodové a p. Svatáka. Rovněži
ostatní role byly zdařile echrámy sl. Jezdinskou, Kul
bénkovou a Polákovoa a pp. Polákem, Jakabským,
Veselovským, Mandáskom a Mládkem. — K vánoční
době připravuje. se pozorubodná skladba Zelinkova
„Narození Páné“. Skladba činí nárok na vyškolené
síly a Činí četné nesnáze. V dobrém obsazení
však poskytoje i přísně vystříbenému hudebnímu
vkusu pěkný požitek. Pečí“dp. vicerktora Orla nastu
dovány jiš sbory i jednotlivé solové partie, takže lze
přikročiti ku zkouškám s orkestream. Jednotě opětně
daroval osvědčený příznivec vadp. kanovník dr. Josef
Soukup 6 zl. „Zaplsť Bál !“

Přednášky. V jednotě katolickýchtoraryšů
ášel v neděli 5. t, m. vadp. kanovník dr. Josef

loukap o zajímavém thematě „V nezbošnosti záhuba
lidstva“. Hietorickýmni událostmi ze St. Zákona do
vozoval slovatný řečník, že lidstvo jen tebdá mohlo
se oddati nerušené a bluhé kulturní práci, jestliže zá
sady zbožnosti byly náležitě zachovávány. S přípa
dmoa applikací na přítomné rozervanó doby skončil
vedp. řečník za bouřlivé pochvaly zajímavou před
mášku. — V řečnickém kroužku pondělním přednášel
p. Svaták „O klerikalisma“, p. Charvát „O lásce k
vlasti“, p. Zima „Kdo těží z moderní svobody“. Po

staráno jest i o odborné přednášky. Zdař Bůh!
Koželažský kurs v Hradci Král.

rý pořádá Kuratorium masejní proseverovýchodní
3 s Ustředním spolkem českých koželuhů v míst

nostech obchodní akademie, jestnavětíven od 25 úča
stníků z Králové Hradce, Týniště, Kuklen, Jablonného,
Č. Skalice, Třebíče,Rožnova,K. Hory, Dašic atd Mezi
účastníky, které přivítal v neděli promyšlenou řečí
starosta města p. dr. Ulrich, nalézá se též starosta
jaroměřský, p. Polický. V kursu bylo probráno zkou
Šení surovin, theoretické zásady košelužství a kontro
la práce, praktická cvičení ©ciselování kůže. Ředitel
Jettmar, redaktor koželažských listů pau Jak. Spurný,
ředitel továrny p. Nejedlého v Kuklenách a p. prof.

Stránský ovraí velmi přehlednějednotlivé předměty.Z Bohnolavie. V katolické jednotě av. Vá
clara promlnví zde v neděli odpoledne redaktor Frant.
Štébl o „národních našich povinostech a úkolech“.
-| Národní obětiny. Výbormatiční,jenžprávě

Olšan vzorník všech druhů svýchnárodníchob jiché prodejem Matici k usnadnění téžkého
jejího úkolu, plymesnačný užitek, šádá všech vlastenců
o rozšiřování tohoto iku měrou nejhojnější. Ná
rodní obětiny jiš svým úhledným sovnějškem vyhoví
sebe přísnějším vkům, dají se použiti za vkus

ná posvání ma ples snaubsí i promoční
osna mení. Jiný druh zasesa spolkové členské
6prací latky. —Prvýdrahprodávásepo
6 kr. drahýBo 3 kr. V nastávajíci době plesů, zaJisté, že mao „pořadatelstvo vyhoví vlastenecké po
vinnesti a použije k pozvánkám plesovým matičních
navštivenek, nebo aspoň značky matiční. Při událo
olech tak významných, jako zasnoubení, promoce, měl
by kašdý poněkud sámožnější vspomenouti sobě u

příležitosti té na Matici tím, že by oznamení o sňatku,
mebo promoci, dal sobě tirknout na matičních navští
venkách. — Jak krásného příjmu docílila by Matice
tím kdyby vlastenecké naše tělocvičné,hasičské, stu
densteké, spěváckéjednoty, učitelské a různých stavů
spolky, upotřebovaly k svým legitimacím matičních
Bavštivenek| Do roka spotřebujese jich tisíce, ba sta
tisíce —dosud však jen asi deset sokolských Jednot
a deset jiných spolkůmatičních navštívomek poažívé,
za své 3. Černésmuteční navětí
venky, k výrobě obětinových věnců propletaných
vavřínem, břečtanem, čerstvým nebo umělým kvítím.
Věnec takový je velice vkasný -a dá se po dlouhou
dobu uchovati. — Není krásnějšího důkazu vděčnosti,
neš památku drahých sesnulých poctítidárkem Ma
tice tím, že věnujese jim narakev nebhrobvěnec
a matičních navštívenek. Navštívenky ty prodávají se
p 4 krejeařích.Národní papír listový a obál

„s rvrRů naších předních mužů a žen — 10 papía obálek v oadobném obala po 80 kr. Matiční
telegramy — ku blakopřání, k projevenísoustrastí,
souhlaso s učiaenými projevy, krátká sdělení přátel
ská, pozdravy a vůbec všeho oČetm se ví den napřed,
aby uepořil 6e poplatek telegrafní — Prodávají 00
po 10 kr. Kéž by čsská společnost pozornosí svou
obrátila k těmto obětinám, tak aby vešly v obecné
užívání! Vyjmenované zde veškeré obětiny Ise pří bo
torém saplacení občržeti v kanceláři Ústřední Matice
Školské ve Ferdinandově třídě. č. 407—J u knihařů a
pepírníků. Kancelář matiční rovněž tisk a úpravu
o na snubní, promoční, členské | , pozvánky
na ples, taneční pořádky atd. ochotně o

Slova a skutky. V jednomvlasteneckém
českém městě byly y také vlastenecké demon
strace. Lid spíval české hřímavé planě, stanul a
mvolal:„Toje sa Žatec!“— Břink— a několik tabulí
v židovskémbytě leštlo na dlašbě. Zpíváno dále.
Hlasy: „To je sa Most!“ atd. — Opakovalo se: „To
© za Cheb, za Aš, za Podmoklí, za Liberec atd.“ To

lo ve čtvrtek. a půtek A v neděli četli vlastenečtí
ané tóhož města v. „Nár. List.“ důlešitou správu

z židovské tržnice firmy D. Lossner ve Vídni otištěnou
na celé předposlední straně. Takorý vlastenecký in
serát vynese „Národním Listům“ nejméně 500 zlatých.
Avšak v nedělním čísle grandšarnálu jest židovsko
nacionálních inserátů na tuoty. Odporačají tam zboží
Fischla Bondyod „špinků“, Scheringrova zelená lé
kárna v Mommeenově aídle v Berliné, Julius Pach
hofer ve Vídni, Zikmund Federer, Viktor Seibert ve

Vídní;Gadodkosvé Kusseba Brourv Bada
tam „čert“ židoťakých

jící sacharin, Wertheimovy šicí stroje, velkoněmecké
vinárna Gůrtlerova, „veliký krach“ bratří A. Hirech

sboži dr. Suia de Bou lékárníka
Sohneide, tannerin F. Freunda, sboží Richtera, galoše
židovského obchodníka Zikmunda Stránského, 
čují 6e Bora. Heller, J. L. Herrmann, Žárovka Hard
v Curyche, obdiv M. Randbakina, Moric Schvarz ve
Svitavách, atelier Weissenutein, S. Fischmanna synové,
Gustav Fischel, Vendelín Pietech v Liberci, židovská
The Berlite School, Theodor Baschpiana cd německých
firem, Berta Steinerová, koberce velkoněmce Filipa
Haase a synů, podkováky šatecké M. L. Bacher syn,
tejné nemoci, speciality C. Kriso, Dr. M. Lengafeld
umělé zuby, léčení kapavky, Singerovy šicí stroje,
továrník J. Pollatschek, J. L. Mautner od Paříšana,
Moric Scheller, Adolf Grieder v Cyrychu, gamové s
ciality, Richterova lékárna, J. Jungwirth, Karel 

pomann, G. Urbach v Prase, Vilém Feigl, K. Roseneld, Braénské látky Siegel-Imhof, Siegfried Jeitoles,
Christofle a spol. ve Vídni, Heimova kamna, J. H.
Brandeis, Mentorff, Behm a spol. v Hamkurka-Vídni,
Scharf ve Vídni, bratří Thonetové, Ludvík Rebenfeld,
Hartrannovy korsety, R. F. Bierey Leipsig, Vídeňská

pojišťovací společnost, H. Roedl, Antonín Šindelář, G.nhardt, Stepan Fernolendt ve Vídni, židovský
Mercar, Al. Pelz dříve W. Barghart, knížecí Salunské
doly, vlasteneckó výrobky a krása žen, Růžena (t.j.
Rosa) Schallerová, Angelus Simon, Bernedorfská to
várna, David Emil Schneider, koberce vídeňského domu,
M. Jellinek ve Vídai, MUDr.Herach, Herrmann, Tanasig,
tajné nemoce MUDr. Klebinger, B. Sekles, specialisty
pro tajné nemoce, Ant. Felkl, Boh. Pohl, bratři Jeru
salemové atd. Tedy v době, kdy v Čechách projevoval
lid rozhořčení nad jednáním žateckých židů a naci
onálů, odporučoval patentovaný grandžurnál s Mari
anské ulice, kde jakou firmu židovskou a dajčnaci
onální. Je to opravdu „za Vídeň, Cheb, Aš, Broumov,
Ustí, Děčín, Podmoklí, Dachcov, Jablonné, Štětí, Li
toměříce, Tratnov, Teplici, Lovosice, Duchcov, a za
Žatec 7“ Nehraje setu kvůli osobnímu zisku němkyně
paní Grégrové u českým lidem hotová komedie? Zda li

k na tyto věci český lid upozornil v Jaroměři spo
ečník firmy Gutfreand a Moravec, z božího dopušténí

nyní český sokol a poslanec za město Jaroměř, Krá
lové Hradec atd, před několika roky ještě zuřivý
Němec a turnéř v Kralíkách?

Rakouský parlamentpředkritikou
světovou! Mark Twain, světoznámýamerický hu
morista popisuje dle Amerik. Slovenských novin affairy
na rakouské říšskéradě, kdese bylza svóho pobytu na
jedno sezení podívat, „še počínání si Němcův proti
České otázce nelze k ničemu přirovnati,že tak jak oni
ani pasák na dalekém americkém západě nedovéde se
surově a sprostě chovat“. Světoznámý ruský malíř
Vereščagin, kterýse též přišel'do parlamenta podívat,
učinň si několik náčrtků a hodlá dle mich vymalovat
obras.

Zvýšení dopravních tarifů. Dlevládmího návrhu má ee schodek říšského rospočtu krýti
novými daněmi a to: šením daně o 6 zlatých na
g. s prodeje cukra, 13proc. přirážkou z hrubých příj
mů při železniční dopravě osob, a proc. přirážkou
se sazby dopravovaného zboží. Prvé dvadrahy daní
bude platiti veškeré občanstvo celé říše, jinak se to
však má s daní třetí, totiš « bproc. přiráškou za
drahou dopravované sboží. Daň tuto zaplatí ze svých
kapes poplatníci, kteří jsva dosud nejvýše zdanění,
totiš obchodníci a rolníci. Není dosud jasno jak ai
ministr financí daň tuto představuje, — má-li Oproc.
přiráška uvalena býti na zboší veškeré, tedy na drahy
zboší, jebož 1. g, má cenu třeba 400 zl., druhé však
pouse 50 kr., aneb má li v přirážce té býti nějakého
rozdílu. Že stejná přirážka na veškerou dopravabyla
by nespravedlivá, je pochopitelno. AC však návrh
vládní ve příčině té bude zníti tak aneb ona, je po
vinností veškerých říšských zástupců obchodnictva,
průmyslnictva i obchodních komor a zemědělské rady,
aby ve vysokésněmovně s celou energií uzákoně ná
vrhu vládního se opřeli, na gremiích pak, aby peti
cemi na radu říšekou proti návrhu tomu protestovali.
Každý obchodník i střízlivý laik sezná, že o těchto
Sproc. přirášky s dopravy, nemůže kopec sboží své

iti a na konsumující obecenstvo uvaliti, nýbrž
že musí doprava o bproc. zvýšenou ze svého platiti,
aniš by na jiné straně schodek ten si nějak uhraditi
mohl. Tak na příklad je-li cena některého zboží sa
100 kg. v nynějších poměrech při dovozném 60 kr. s
jednoho g, ze 10 zl., bude cena téhož zboží po svý
šení dopravného obchodníka státi 10 sl. 2 a půl kr.
Tento nepatrný rozdíl nelze na ceně sboží ani ve vět
ším přirášeti, natoš u prodeje v drobném, kde při
ráška ta pro svou mepatrnost úplně mizí. Doprava
zemědělských výrobků bude rovněž sdrašen a strátu

nese rolník, jemně dopravní cen na zboší atrhnou.
ento na pohled nepatrný příplatek dovozného bude

ročně několika slatovou ztrátou pro jednotlivého třeba
malého kapce.

Tepil se. Dne 6. t m. odpolednešel sti letý
hoch Fr. Moravec zs Spáleniště a 7mi letý Váci. Je
dlička přes rybník u dvora na panství Opočenském,
který se pod Moravcem probořil. Vida to Jedlička
utekl a ničeho o tom neoznámil. Na štěstí zaslechl
úpěnlivý křik topícího se hocha panský čeledín Josef
Hošek, který přispěl hochu, který křečovitě lámajícího
se ledu držel, ka pomoci. Ačkoli se led pod Haškem
probořil, prolámal si statečný dělník cestu aš k topící
mu se hochu, jemaž zachránil život s nasazením svého
zdraví a šivota, neboť rybník byl v tom místě půl
drahého metru hluboký. Josef Hašek, otec 4 malých
dítek, byl vojínem a jest vslmi svědomitým a řádným
dělníkem, příslušným do obce Uhřinovice u Rychnova.

Jak řízměpetíraly puaktace. „N.L“
které se stále tolik chlubí, jak potíraly punktace ajak prý je důkladně zmařily, dovolujeme si upo

rniti ne odhalení moravského říšekého poslance dr.
a, které učinil předsvými voliči ve Zlíně. Pravil že

moravělí poslanci jiš 6. února 1890. sešedše se ve Vídn

oslanci

národ u HekéSedv de národjests tím/ nakhi a o P 
tacemi) © spokojen Tak tedy stály věci, před
klaubovnímprohlášením naším, jež jsme v zájma pro
spěchu národního učiniti sa dobré a nutné usnali
vzdor tomu, že se strany mladočeské nám to bylo
Ojrazováno a še na straně staročeské (která se byla
vyslovila od počátka pro punktace) nemohli jeme počítati
nazvýšení sympatií. AĎ teproe jí se věcí veřejněsa

ohale,Ked, sarge se stinnéstránky akosa aš všeobecné odtud posetávalo, k teproe
mladočeská strana ajevně a definetévné ce probí
Punktacm“. — Potud odhalení dr. Žáčka. Svého času
jeme jiš prozradili, že mohli mladočeští poslanci záhy

břbiti punktace, kdyby totiš byli společně e Němci
asovali pro návrh Schmeykalův. Poslanci „Národ.

Listů“ tehdy toho neučinili, protože dle přání Julia
Grégra chtěli s punktací také něco vytlouci. Z od
balení těchto může česká veřejnost opět posouditi,
jaký švindl „Národní Listy“ s punktacemi tropily,
jak národ vědomé klamaly a váděly jenom aby
lehkověrný lid český proti ctihodnému dr. Riegrovi a
jeho straně která pro národ chtěla to nejlepší — po
štvaly. Inu, to jest jejich smutné řemeslo: Čechy
proti sobě štvát a abonenty pro sebe lovit. Že „Nár.
Listy“ velmi často lhaly o straně staročeské, k níš

potvrdil sám dr. EdvardGrégr, který v sentimentálních
okamžicích někdy promluví také pravdu. Tak pravil
10. května !896. ve voličské schůsi v Libochovicích
mluvě o tehdejší politické situaci, kdy četní rozvášní
n.užové žádali smír Českých stran: „Strana sta
ročeská která měla vedení národa po 30 roků
v rakou, byla tehdy (r. 1590) povalena, neboť přišla
o důvěru lidu (ovšem následkem špínění a pomlav
„Nár. Listů“.) Strana staročeská byla v pravém smyslu
smetens a na její místo povolána byla strana mlado
česká. Obyčej nou politickéstrany následkem své

vm těné Nou doj oné politickésmemra stě a pak ná

sledkem toho, še se sproneváří svým sásadám,pak následkem své úplatnosti a sobecké šplhavosti. Předhůsky tohoto
druhu nemůleme staročeské strané čínitě a já jeem dalek

toho,abychpo ná n zoweny. Sámjsempatřil k tétostraně. Staročeskéstrand me naprosto asovati,
še by byla a nečistýmarukamas politickéhojevištěod
stcupila, ona také neodstoupila od programu
českéhonároda a od původnéch které jemeui bylivytkli. . .Temtocílbylvšedesátýchletechproklamován
a staročeskástrana vědyvysokojej tWřímalaa čínéto ještě
dosud.“ — Na, věří ještě teď někdo v Čechách, že Sta
ročeši a klerikálové zaprodali český národ za stam
prli koňaku -a švýcarský sýr? Panu Grégrovi se v Li
bochovicích nelíbila pouze staročeská taktika. Letos
Přijal pan dr. Grégr již i staročeskou taktiku. Bohu
el pracoval pro národ méně obratně a horlivě, neboť
v nejdůležitějších okamžicích ve sněmovně obyčejně
ocházel.

Oběť vateklimy. V MalýchPořežanechu
Vitavotýna pominal se před krátkou dobou veliký
ovčácký pes na pastvě, i pokousal pasoucí se tam
krávu rolníka p. Jana Turka a tele, patřící panu Jo
sefovi Friedovi. Na pastvině nalézal se v tu dobu
školák František Dvořák z téže obce a pominuty
vrhl se také zuřivé na nebohého chlapce a několikrát
jej kousl silně do nohy. Pominutý ovčácký pes byl
zabit teprve drabý den v kterési vzdálené dědině,
ješto pak hoch Dvořák, kterému místním mastičkářem
rány byly vymyty a ovázány, zůstal zdráv a vesel,
těšili se jeho rodičové, že nehoda ta nebude míti pro
něho zlých následků. Proto také k němu nepovolali
ani lékaře, nýbrá ponechali další léčení hochovo ma
stičkáři; lehkovážnost ta stala se ale nešťastnému
chlapci osudnou. Předešlou neděli, dne 21. t. m., byl
náhle František Dvořák zachvácen vzteklinou, i počal
za strašných bolestí hrozně zuřiti a zběsile řáditi,
tak že musel býti svázán a na kvap odvezen do Ve
nelí, odkud jej průvodcejeho dopravil drahou Fran
tiška Josefa do Vídnědo nemocnice Pastearovy. Náhlé

objevení se vztekliny u nebobého chlapce způsobilov Malých Pořešanech všeobecné zděšení. Vzrašeníještě
více vsrostlo, když odpoledne téhož dne objevily se

vážlivé přiznaky vztekliny také na krávě p. Tur
Kově, pokonsané pominutým psem, i u telete, které
běsný pes potrhal p. Friedovi. Obecní úřad učinil
okamšitě opatření, sby zvířatastíšená vzteklinou byla
ihned zabita a zakopána.

Politické dějiny národa českého
od r. 1861 až do nastoupení ministerstva Badenova
r. 1895, jež napsal Adolf Srb a vydává knihtiskárna
F. Šimáčka v Praze, pokračají v právě vydaném 14.
sošité svém v sajímavé stati o persekuci v národě če
ském v r. 1873 a o úsilovné snáse vlády, by z koře
ne vyvrátila oposici českou a zničila veškerý veřejný
život český; především byl to český tisk, jenš skou
šeti musel největších útrap, redaktoři a vydavatelé
čeští žalářování a těžce pokutováni, taktéž přikročeno
pod záminkou nešaplacených kolkovních poplatků k
zatčenípředníchčes.novinářůSkrejšovskéhoa Gróégra
Dále tu pojednáno o straně práva, ješ podnět dala
k nebezpečí rostržky v národě českém. Vstup do
roku 1873 líčen tu osvědčením čelných listů českých
ze dne 31. prosince 1872, v němá povzbuzováno ku
evornosti a osti na cestě odporu na poli státo
právním. Prohlášení toto setkalo se v zemích českých

s projevy radosti a souhlasu, nastalypokuny důvěrníků českých o zmaření přímých vo'eb dorady říšeků,
a dne 17. ledna 1873 a významná petice k cí
saři, v níš žádá se, aby Jeho Veličenstvo povolalo do
své rady mujše, jiš by v duchu právě rakouském vy
hledali vyrovnání mezi všemi národy rakouskými. Pe
tice tuto hleděla vláda tlačiti a podpisování její po
kutami a tresty stíhala, přes to však přece v několi
ka dnech dostalo se jí přes 270000 podpisů. Násle
dojí oběírné ja' důležité články: Přímé volby. —
Sjesd proticentralistický. — Národohospodářská ka



, načež svolás sjezd St
pců oposičních stran do Vídně,kdež děla se pora

da o obeslání říšské rady; následek této bylo prohlá
šení českých a moravských poslanců, jako odpověď ns
vyzvání předsednictva aněmovny, aby poslanci
a Moravy do říšské rady se dostavili. Konečně do

stopa fohatý obsah tohoto sešitu k článka: Boztrška v Ácb, v němš poj o vzrůstající agi
taci pro obeslání českého sněmu při stálém odporu

ti říšskéradě a o následcích této agitace, ješ byly:
hlášení 25 českých anců, že vzdávají se man

dátu, poněvadě biti se museli v českém kloba
většině pro obeslání sněmů dále odpověděl předesd
nictví klubu na toto prohlášení, důvody Palackého a
Biegra proti obeslání sněmu prohlášení o budoucích
kandidatorách a důvěrný Riegrův list okreením sa
stapitelstvím o volbách do rady říšské, jenž ta v pl
ném znění uveden. — Každý sešit těchto pečlivě re
digovaných dějin přináší nám četné důkasy, důvody
a vzpomínky na čestný boj za svaté právo náše,
jemš hájeno vědy zbraněmi důstojnými — přesvěděj
vou pravdou utiskovaného. — Politické dějiny náro
da českého vychásejí v sešitech po 34 kr. a doporu
čujeme je opět vřele každému Čechu.

Otrhali hostinského. Dne4. t. m.večer
strhla se hádka mezi několika vojíny a hostinským
č. 99. proto, še hostinský chtěje dodršeti nařízení
hejtmanství, nechtěl po 10. hodině zmíněným bostům
nalévat. Vojínové rozzuřili se tak, še na hostinském
rostrhali oblek a způsobili značnou výtršnost i na
ulici, tekše musela zakročiti policejní hlídka.

-> TÍ se vyzmameonalí. Vlastenečtí“,čeští (|)
učitelové východní části okresu Poličakého, seřaděsí
v novém spolku, pří schůzi dne 19. listopadu t. r. ve
Svojanově odbývané, jak „Jitřenka“ se dne I. prosince
t. r. sděluje, usnesli se kromějiného, poslati resolaci
proti návrhu Ebenhochovu zuřivému a úhlavnímu ne
příteli národa českého — poslanci Peschkovi, který
se v pračkách parlamentárních a v bojích proti všemu
českému nad jiné vysnamenával. Nestydí se ani trochu
vlastenečtí páni učitelé okresu Poličského?

Zvěsti s východních Čech.
Z Kostelel m. Orlicí. Dne28. listopadu

pořádala naše čilá katolická jednota, která jest nej
větším spolkem svého druhu v královéhradecké die
cési, měsíční svoji schůzi v prostranném nále besed
mím, do které se dostavili četné dámy i pánové se
všech tříd občanstva Schůzi zahájil dp. Alois Dvo
řák, velečinný předseda jednoty a představil ahro
mášdění přítomnéhohosta, redaktora Frapt. Štábla.
Na to porstalo celé shromáždění a zapělo krásnou
„píseň práce“. Redaktor Štáb! v řečpřes hod na trvá=
jící promlavil o našich, úkolech o povinnostech ná
rodních a poukázal na některé prostředky, které La
základě svépomoci a součinnosti naší české upolečnosti
k zvýšení hmotného blahobytu, mravnosti i vzdělanosti
by přispěti mohly. Dále se zmínil o málovšímaném,
za to však velmi důležitém pojišťovacím fondu císaře
Františka Josefa, který řemeslníkům, rolníkům, men
ším úředníkům, dělníkům a slusebným v případy stáří
jistou existencí zabezpečiti anebo aspoň přilepšiti
může. — Při přátelské zábavě, která pak následovala,
koncertoval pan řiditel Jeřábek mistrač na harmonium
a zpěvácký spolek zapěl pak bravurně více písní, mesi
nimi několik překrásných moravských. Komické vý
stapy a písně, které na to čili páni členové jednoty
přednesly, přispěly k nemálo k zvýšení přátelské zá
bavy. Jest žádoucno, aby podobné poučné, přátelské
a ušlechtilé, zábavné schůze, jichž se súčastňojí váecky
kruhy obyvatelstva, zejména také intelligence, pořá
daly se v celých hách co nejvíce. Že láska a ho

zlivost představenstva 1 členů k dobré věci velmimnoho zmůže, o tom vá nejlepší důkaz katol. je
nota kostelecká. podá Wepě mb

. Z Třebechovie. V neděli pořádalanaše ve
Ječinná Jednota katolických tovarysů v bostinských
místnostech pana Jarkovského sv. Mikulášskou zába
va, která byla velice četně navštívena z krahů naše

ho měšťanstva. Zábava,při níž rosdávány byly oblíbené sv. Mikulášské dárky, měla velmi zajímavý a

pění program, byla však na konci poněkudrostršidošlými správami. V HradciKrálové roznesla 10
totiž mylná pověst, že zdejší lid — hlavně accialní
demokrati — chtějí prý v neděli večer způsobiticv
Králové Hradci veliké výtršnosti. V Třebechovicíh
byli velice překvapení, když tam došel rozkas. s c. k.
okresníhohejtmanství, že večerse nemá trpěti schůzka
lidu na veřejných místech, že domy mají býti brzy
uzavřeny a že hostince do 8. hodiny večerní masí býti
vyprásdněny. V Třebechovicích o nějakém jitření da

nikdo nevěděl a zdejší obyvatelé byli protovelice překvapeni, „žo táhnou“ na KrálovéHradec, že proti nim
prý učiněny nejrossáhlejší opatření, že se vojskou
hlídá železniční most i silnice. Zdá se, že znepokoju
jící zprávy po venkově i v Králové Hradci rostrušají
najatí cizáčlí agenti a živlové podvratní, kteří
mesi lidem roztrušují, že podniknout bude útok ns
jednotlivce neb stav ten neb onen, jak zi to právě
páni agitatoři přejí. Dobře pravil kdosi, že přání jest
otcem myšlenky. Někdo = pochopitelných příčin ai
přeje, aby lid křesťanský přišel na jiné myšlenky a
vyloukal okna někomu jinému, než-li do nedávna v

Čechách. Veškeré výtržnosti v Třebechovicích wcvr

kejí 1 hd kidoviFlusserovia paníŽofiiiKreitnerové vytlučeno bylopo jedné tabuli ji
néhose zdenestalo. P Ma Me)

Z Nového Bydžova. Posledníudálostiv
Čechách způsobily též v našem městě velké vzrušení.
Český lid svorně a důstojné demonstroval proti ne
přátelským nám činům vlády vídeňské. V mnohém
ohledu jsou pozoruhodná usnesení zdejšího politické
ho klubu, který přijal jednohlasně tyto resoluce: Dr.
Fr. Lad. Riegrovi v Praze. „Mladočešia radikálo
vé byddovští ahodujíce se dnes úplně se stoupenci

národa.
Jste vlasteneckými slovy svými surový útok represen
tanta sářící ku na oxistenci e vstoupil Jste
v boj za spravedlivé vo českého lidu. Kéž tak i
celý bratrský polský n učiní e vitěsetví jest naše“.
Panu Ant. Sovovíi, bástíku v Prase. Odpovědísvou
na ovefepý výzev Momsenův promlavil Jste nám s
duše. Přijměte náš vroecí nelíčený dík sa vlastenecký

j na obramu svaté věcí české,
IKumétle. Dne 6. t. m o 8 atřičtvrt bod.

odpolední vyšel neznámým způsobem ve stodole učís.
19. v Kunéticích obeň, který v minutě zachvátil i
obytné stavení čís. 19. a vedle stojící usedlost čís. 30.
Nad ním obrcžen byl též statek čís. 31. avšak nad
lidskému namábání hasičův Kunětickýcha obětavé
hrdinosti některých statečných mužů podařilo se sta
tek č. 21., jehoš stodola jiš na třech místech chytala,
úplně zachraniti !

Z Broumova,Vpátekvečerudálysevměstě
našem nepokoje a výtržnosti, jichž se súčastnilo na
2000 lidí. Vzdor sakročení četnictva byla sedmi

něm učeneokna. Teprve o půl noci sjednáný kli

BESIDKA.
Učený Říman Plinius tyrdil, že vepřové maso

má 80 různých chutí a sám znal z něho padesát
různých jídel. Pochopitelno proto, že již starý
Homer se zálibou mluvil o stádech vepřů, že rek
Acbyleos před Trojou pekl svým hostům vlastno
ručně vepříky, že Alkinoos dával Odysseovi na
počesť bostinu a zabil k ní osm prasátek bělozu
bých. Uspořádal tedy vepřové body ve velkých
rozměrech. Náš český Bivoj, jak známo na Kačí
hůře divokou svíni za uši jal, na hřbet svůj vložil,
na brad Libín donesl e zde složil k nobám milo
vané své Kaši. Vepřová pečínka byla patrně její
zamilovaným jídlem a Bivoj jí tak výmluvně pro
jevil lásku svou. K vůli dobré vepřové pečínce
s knedlíkem a se zelím vrbl se již mnohý mlá
denec do jha manželského. Prasečí ouško s křenem
z jemného českého prasátka, na př. u pana Maxa
Krištůfka musí se každému líbiti a chutnati. Chru
plavá kůžička a křebké masíčko selátka s hořčicí
dělají u Macáků každému laskomíny na první po
bled. A což teprve do hněda výpečená jitrnička
od p Bařwipána jelítko Javůrka, anebo pečinka
od Urnerů:! Komu se nad tím libovonným
Božím dárkem srdéčko nezasměje? Že českou šun
kou pana Huttly nebo Česáka blázní se bez toho
celý svět, neboť česká naše šunka dobyla srdce
všech světových labužníků a neschází na žádné
dvorní tabulí. Nu, a párky pana: Bursy jsou také
velebenými specialitami.

Prasátko brálo a hraje v dějinách národů
vůbec nemalou úlobu. V národě českém věnujem
prasečím pochoutkám celého čtvrť roku, totiž celý
prasinec a masopust, nečítaje v to dobu posvícen
skou. Je to také v domě slávy, když se zabijí. A
což teprve, když se za krátko rozšíří příjeraná
vůně do celého sousedstva, když na stole se kouří
ovar s pepřem, uši s křenem, vařené jitrnice a
pečená jelítkal

Wurstfest jest jak znémo v němčině nejpoe
tičtější slovo, které jímá kouzlem svým starého i
mladého a pak se divme Wolfovi a Schěnererovi,
že měli na slíně pořád »polnische Sau« a že pan
universitní professor Pfersche chtěl panu Březnov
skému břicho rozpárat. Bezpochyby četl v Hippo
kratu nebo Galenovi, že maso lidské a vepfové
mají stejnou chuť. Nu, a že páni burší chtěli dáti
panu Pferschovi stříbrný nůž, tomu se také ne
divíme. Saudurst patří do jejich cechu. Brehm
nám vypravuje o jednom selátku, které umělo číst
a dovedlo udat, kolik je hodin. A to každý burš
vždycky nedovede.

Nesmrtelné slávy prasátko ovšem| nemá,
neboť dle sťbika Chrysippa slouží praseti duše jen
co sůl, aby se maso udrželo. Jistou rekovnost
ukazuje ostatně prasátko i ve skonání a snad proto
Hkojí Číňané zabitému prasátku szar moucený
jenerále.

Bodejť, aby se tak ještě prasátko mělo smát,
když jej zabíjejí lidé, aby si oa něm pochutnalil
Je-li prasátko vykrmené, křehké a jemné, smějí
se lidé na prasečích hodech bez toho dost a dobře
napsal známý filosof Katos +»Smutný to dům,
v němž se nikdy nezabijí prase.« Ano, smutný to
dóm, kde by se neslavily nikdy vepřové hody!
A proto choďte jen na př. Hradcema každých
pár kroků slyšíte nebo čtete: Dnes vepřové hody
v Merkuru, v Čtenářsko-živnostenské besedě u zlaté
nebo modré hvězdy, u beránka nebo na špici.

Pak-li znali Římané 80 chutí vepřového
masa a 50 vepřových jídel, mezi nimi šunky,
žebírka, falerské bachory, kořeněné klobásy a sla
ninu, tedy my jich známe na sta. Jelit, jitrnic,
uzenic, klobásů a bachorů (pressvuřtů), cervelatů,
mortadelů, salámů atd. počítáme dle krevní, ma
sité, moučné a kořeněné směsice na tucty druhů,
předstihujících se navzájem, co do jemné a pestré
chutě. —



"Člověk by aminevěřil,dei to jailtko,kte
Bepokáči pečené vypadá tak libé, vonnéa"H6
vinné, moblo míti na světé své nepřáteli: WPT
jeho ctitele bubili vězením a usmrcením. Ano, též
jelítko má své mučedlníky. Roku 895 výtlsl totiž
císař byzentinský, Lev IV., následující nařízení
proti jelitům: »Zvěděli jeme, že lidé se tak po-
bláznili, buď k vůli zisku nebo k vůli pochootkém,
že krev do jedlých dávají p krmů a cpou ji takto
Je žaludku jako obyčejné jídlu, Toho nelze nám
déle ztrpěti a přivoliti, sby čest našeho státu tak
hříšné, pouze k vůli labužnictví žravých lidí ha-
nobena byla. Kdo krev v jídlo přemění, 1 kdo je
kupuje nebo prodává, budiž krutě bičován a oů
znamení bezectí budiš až do bola ostříhán. Také 
představenstva měst nechceme beztrestnými necbati,.
neboť kdyby úřad svůj s větší bdělostí zastávaly,
tedy takový zločin nebyl by se páchal. Nechť
svoji nedbalost roti librami zlata (pokuty) pykají.«

Ubobý pane Macáku, vzdor kulatému bříšku
a nevinné buclaté tváři, ubohý pane Bařtipáne,.
vzdor vaši oholenosti — a-vy všichni zločincosé
zvláště vy Bursové, Česákové, Holáskové, Hutlové,
Zákravští std, kdož různá jelítka s párečky vyré
bíte a vuřtfesty libovonné pořádáte, vy všichni
byste byli dnes do krve zbičováni s až na kůži
odřeni, kdyby ještě dnes císař Lev IV, žil! Pole 
pšete se a dělejte ještě lepší jelítka a jitrničky, aby
vám oopuštěno bylo.

K výtečným výrobkům z vepřového masa.
jeví nyní nechuť jen židé. Ti od jakživa nemohlí
vystát vepřovinu, O císaři Hadrisnovi se vypravuje,
že dal na jednu z bran jerusalemských vytesat 
obraz svíně, načež prý se vystěhovali hned všichní
židé z města. Zda-li pak by pomohl tento prostře
dek ještě dnes, zda-li by se zamezil židům přístup
do Hradce, kdyby tak na př. přetáhli ulici na příč
řetězem banáckých klobásů? Sotva. Židi by sina
nich esi pochutnali, nebot banácké uzené klobásy
jsou předně s česnekem ea pak chutnají výtečně,
A s chutí prý rosle apetit.

u "Ab3>

(Zasláno.) s

Pan JosefKrejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

v FPraze. :
Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 24.

Olhúř Božího Hrobu došel úplně v pořádau a nejem
že se líbil, ale vzbudil obdiv. Srdečné díky za tak krásné
provedení. Sochu P. Marie Lourdské jeskyní v brsku očo=
kávám a těším se na ní. Vím, že to bude v každém ohledo
dílo umělecké,

S upřímným pozdravem v trvalé úcté oddnaný

V Mirodově,4. dubaa 1894. Windimír Bečvář,„»————>
Na vánoční "By

aw-síromek
nabízím 'velecténému obecenstvu veškeré druhy
cukrovinek viastní výroby při levných cenách.

V úctě oddaný

A. ŠEXNOHA,
cukrář na Velké podsíni v Hradci Králové.

S
K. HERNA

Malá Karlova ulice
číslo 147-L,

doporučuje:

sa ceny tovární <

Župany :
pro pány

Doky
cestovní plyšové,

Plaidy
cestorní anglické.
Deštníky

hedvábné.Račte ati koberc ové vzorky; adání
jakosti žádoueno.

ANT. DRAHOZAL
pozlacovač v Humpolci|

dovoluje si doporučiti

své práce vid. dauchovenstvu, si. patronátním
úřadům a ct. obecenstvu jak e

ku sařízování mových 1 obnove
vání starých otářů,kazateolea,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení
sa ceny mírné. 9%



Vánoční a nororoční dárky l

Václav Sole,zlatníkastříbrník,
přísešní soudaí smalec a odhadce

wHradol Králové
(bv. Janské nám.č 17.)

ručuje ct. obecenstvu hejně záse
bený sklad klenotů, slatých stříbrných
a pravých českých granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z novéhoa čín-|
skébo stříbra, osdobné stolní nádobí,

veškeré zlaté a stříbrné hodiaky -I jekosti; dále pemdlové hodiny a badíky
různých drahů se zárukou 1—3 roků sa
ceny levnější než všade jinde. Zlatí a
(340) stříbří v obni galvanicky,

Veškeré zboží je úředněskoušeno 4 značeno.

ké ypryg.dře oráčky Modímakwevyřísojí.Všezalevné
Staré skvosty se kapují a vyměňají.

se dřeva řezané polychro
mované,

v relifu řezané neb lité. Sochy
Křížové COSTY "vskřišení“, sochy,oltářeA
veškerá kostelní zařízení doporučuje uctivě umálecký zá

vod sochařský a řezbářský

$SosefaKrejčíka o Prase.
Písáraa Adáy na Látné ia — BkladEliščinaEfs. M. — Ilestro ce , nákresy arospočty franko

Výhodné bní opdmísky.

Veledňstojnému duchovenstou
odporučuje

Wp“ nočním období"i

obrázků svatých
sa nejlevnější ceny.

Sveškerouúciou

90SEF PACÁK,
(firma Úsnék Mahrle) © Hradci Králové.

Mp-Novinka! GB |
Praktioké

rychloprací stroje

J. Bucka ve Smidarech, |
j kde možnotéž veškeré hospodářskéstroje nej- [M
Žnovější eoustevy důkladně zhotovené sa osmy
: lovné obdršeti. „M
g Uposorňají na sdokonalenénejnovější Fesací
) stroje eXoentrické a mláticí stroje s kuličkovými £
3 ložisky.Prací stroje mátéš na skladěp. Karel Ď
S Dušek, ne se. Janském nám. v Hradci Králové C
2 a p. Kolář, botelier v Bělohradě.

VSPOTPOTPOTPOTDSTIPOTPY

J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

deporečajeseP.T.koěžstvuapatro-„A
pátoímúřadům =

„JUDEMLDM M 0 M DAMACO)

JAN HORÁK
soukeník

V RYOHNOVĚ M K
nabízínedobu zimní.

čistě vlněné látky
ORG“vlastní výroby. "Ni

Bačlešučiniti jemmalou objednávěuna

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děluje všem mů ledůsto
velectěnýmzákazstkůn1 vzácnoupřísad ppro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vědy vzornou, poctivou obsluhu. 16

0 0 9 Bum n'a 2 0 u © u m 0'n

V. VACEK,
Závod školkářský amm
== vPamětníkuu Chlumcen. C.

nahání

pro zimní a jarní vysazování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sazenice prolivé
ploty, křovinyosdobné, konifery,divokéstro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sasenic v sásobě. Levné ceny — Výboraé

zboží — Poučný cenník zdarma.

E SPISY5
Jeho Biskupské Milosti

Edvarda Brynycha:
Díle lidí. Obráskyze smíšenéceady ase světa. Drubé

oprav. vydání. Cena 60 kr.
Křížea kalichy. Obrázkyze smíšenéosady.Drabé

oprav. vydání. Cena 1 sl
Naše vesnice po rece 1800. Sbírka obrásků a poví

dek, jaš lidu českému papeal. 2. vyd. Cena zl. 1-20
Růženka. Obrázek změsta sdrahé polovice 19. století.

Cesa 20 kr.

Slovo kříže. Obrásky = pokročilé a omíšene osady
Druhé vydání. Cena 90 kr.

Cesta rozumu asrdce kuspojení sKristem.Kú
sánípostní. Druhévyd. Cena 30kr.

Katechése pro první (po případě i drabou) třídu školy
obecné. Cena 86 kr.Mešníaobřadníknihaprolid.(Cena50kr.,vás.

70 kr.. vás. v plé lesklém 80 kr., se slatou
ořízkoa 1 sl., vkůži 1 sl. 20kr.

První májová pobožnost na Vyšehradě. Cena50kr.
Seustavná katechotická kázání. Třetí vydání. 4

díly 6 sl. 40 kr.

Benstavná Utargieké kázání. Drahévydéní3 díly6 si. 20 kr.

Světle pravé. Stručnější „Štít víry“ k vycvičeníbibmo
vanců katolických na osadách smíšených. Druhé
vydání. Cena 86 kr.

Upomínka na duchovní ovičomí stavoná v Honda
Králové od 37. —31 erpaa 1888. Cena 80 kr.

Zachraň duší svou. Dvě řady postajch řečí. Druhé
vydání. Cena 60 kr. (236)

Gyrillo-Mothodějské knihkupectví
Gustav Francl v Praze,

(Melantrichova ul., palác měst. spořitelny.)

(Zasláno.)
Od medic. autorit vřele odporučené řecké vímo

flící prvéhořáduBliavrodapkae : láh zl. 1-60
láh. 80 kr., v demijonu 1 litr zl. 166 dodává

F. SEJDEL. vwPraze, Vodičkovaul. 80. Hlavní
aklad pronaše země).

éš drahý druh, méněsladký: Achaler see.
sa Stejnéceny. JEdostání tamtéž a ©lékárně 4. Spory

Šlstý koúak v demijona 1 litr sl. 3. —

Nejen Ívyznamonání zlatá medailena „mozinár.“ lékárnické výstavě 1896. — Zásylky
drahou | poštou. (180)

Kočáry
nejnovější soustavy, práce solidní,

ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradci Králové.
Vyznamenán na výstavách: V Jaromě'i stří
brnou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní

bronsovou medalií, v Hradci Králové nejvyšlí
vyznamenání pestnýdiplom s právem rezlaté m 78e s korunou.

MEDADDCDSC2M JILDEDE0DCDED6D66SDOMDVDCOKO:

KV;

Vysmatirnánna výstavěv HradciKrál.r. 18
sletu modašlší6 důjlomcm, 9

UMĚLÉ podle nejnovějšího americkéhozpůsoba vyrábím a konám ve

ZUBY keré prácev ohor ten spadajícípřesnéa solidně na základě dlou
boletých akušeností, ra
če sa nejlepší obalahu a
nišší ceny než všude

jinde.
Cténé přísni obecenstva
poroučí se v úctě plné

J. Čáslavský,
Zubní teobnik

Pražská ul. 6. 77.

XDE

A Ď

iamgasx[WAS

1.Svůjksvému!

G
(88)

v Hradci Král.

DADASelidní práce!

přísadou kávovou |
5, 10 a 2%kr.

oaaanrom—=mé

Últáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 w každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.E)
Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporačení

Množství vlastních nákresů a fotografií

gR> k volnémunahlédnatífranco.iDSDD ŽS
EJ PRE“Na zimu!"B

Velecténému P. T. obecenstva města a okolí
Wh odporočuji svůj valně zásobený sklad

e dámského konfekéního zboží :BS v největším výběru: Žekety od 4 zl. výše, s
k do nejjemnějšího a nejelegantnějšího provedení.
SV,Pláštěnky látkové,plyšovéa kožešinové.Pl- ©

7 Ště kolevé, vatované, a s kožešinou. Dětské SS
pláštíky růsných stříhů ve všech velikostech.bd

Rovněž odporuěuji pekrepujícím výběrem 53
opatřený sklad dětských šátečků, chentovýchbluz, černých a barevných sukní a zástěrek,
šněrovaček, vlněných a plyšových shavlu a ve- »
dkerých drahů damského modního sboží za cenu

V úctě dokonalé
nejlevnějších.

A. F. Hora,
první konfeční modní závod v Hradci MŠ

(216) Králové, Klicperova ul.HEB HH
Svrčtoznámé lomnické suchary ve ví
cero různých jakostech za přiměřené

ceny.

Lomnice nad Popelkou.

vépečivo,dortyapodobné.

"U>YXJSUZA"Jy91JUp|80ZHOJd

OYNPU3SA2poÁRIOZA"WOPsJjpju -J0)U>9180JI|3AN04p2A2N860UJU[3390
Pravýmedovýpumprnyklarůznéčajo

Mandlové preciíky, Karlov. oplatky,
zákusky, trubičky oplatkové, čokolá

dové, méslové, pišingry, atd. kú0000060660660,



Novinka na menčikovy
v moderní barvé dra

v Novém Bydžově poá.

dr unponla nee u NMtelier k vodanívšeehdo. Namepčikovneboblok
vdporačnje dj a PS : deší 3metry.

Vsorek této látky,ja
ok i bohatývýběrmo- velmi pěkně provedené= létok dvojitých,aoe,horderezmodrounebšedou.Deepe slT+, S“male Kostelů
leruích druhůna obleky,

ři trvanlivé malířskétechnice. svrchaíky, simníky Aa župany “Ji
: Provádím malb od jednoduchéhoná do menčikovy jes saru- vjakoall kuspo al 1i— 18- 14ku

“čubla nejleplík,.úplněvlašvéko,Le po sl 16-—,10-, 2e—,
Župany a

aJátokvelicejemnýchpo sl. 18-—,20-—,It —26—, 28—
Župany

cearvlívelbloudízvláštělohké, teplé« příjemnédle velikostisl
68—3 30—, 323—, 34—28.

s“ Vědy 390Kopaná navýběe. ha

hg uměleckého spracování,restauruji staré maby čené jakosti a v mír
Ponástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma- J ných osnách se na po

lu: obrazy nové. (2) šádání k nablédnatí
Návrhy ve slohu stavby kostela se na frenko zašlou.

požádání rozpočtypředloží.9 první čzokýzejí.

se-Lomnické"es PC
Inserujte ..: -r

Ú ( h Á1 I předVánocemi|“EPEE
velejemné,- v nejroršířenn týdenníku na Úředněpovolený

českém severovýchod v „Obnově“,kde do
deverty,karlovarskézákusky,mandlovévěnečky,. *WW DE“ odej.»| *f
máslové trnbičky, vše nedostišné jakosti Eidmirnýc.. senách zasýlám nejméně v dvouk

Za příčinou nenadálé „př etavby "vyprodámvětší množstvívýchbalíčkách. Ujistý úspěch l
zboží soukeného

K

Mimo to odporučuji P. T. obooenstru různé Inserty upravují se vk |walézákuskyk vánocům,jakoži k různýmslav- m umístajit = ji 8 usně a vý
nostum. Závod můj těší se nejlepší pověstí — | wmmmmmm===(——— ©OY mírné ! UND bodíth bleky, hník ( i

V úctě veškeré an sioakypro (pány,ja ši na bikesu oěš . :
(246) M. Pekárek, krmí mámu prodámy.

LINIMENT. CAPSIGI GOMF.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborně. bolesti utišující natírání; jestna skladě ve všech lókuri.“ch sa 40 kr., 70 Er.a 1 z
Všeobecně oblíbený tento

výroba sucharůaoplatkářetví
vwLomnici n ©.

. Všepodcenoukupní.
4J, v. Spalek dříreJ. F. Krušvic. k

(280) tovární sklad eukea v Hradci Král.

PROOJOKFHEDKHIRITO .TOORETTUOTRRRMNENNT

0006 © G0 0. o domácíprostředek OOA ICT:
žádejvždyjenvpůvodníchKovbhnakyochrannou sz 8 0 84PDT7%Be 3k Z5ě8

“ MNádherné dary! ooo EBOMkěíneJPajlh| = D5ě
ochrannou známkou za původní připravku.

Obra. ý

Madonny a Krista,
Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ YPraze. (A

Tovární sklad obuvi

(600000Dononocov

|| |E
krá ábeonšeckydobyoojien C0000000000000000

nějších ohrazů ve skvostných rámcích, PU
zrcadlu visací i toaletní rámce všech Pravý nezkažený S ÚrmyAL.J. Nejedlý©Kaklenáchnacházíse

© drabůvlastnívýroby,lišty,řimay,kříže. šŠ 1 £ : 1- uHradci irálovésochy, domácí požehnání,obrázkové ny KAY a a na A. Dvořák
svítilny, nástěnné kapličky s hudbou © © P v doměč.r" na náměstí, vedle ek: soudu
atd. doporučuje ve velkém výběru za čistí krev naši, podporu'e pravidelné trávení Jiií| kdež lze dostati řádně a solidně pracovanod dk

ceny mírné umělecký závod o a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu- od obav z nejlepšího materielu, od zná
T. T dokrevným, bledým, lidem slabého šaladka i šího aš do nejjemnějšíhoa el ního

Jos. Kieslicha | G a zotavujícímse. Zevrubnépoučenípřidáno i o rovedení PM,
v HradciKrál.Jiřikovatřida. ee šeněčletý 04zeko " | | Výhodná koupě“me o p- každého. SN
Čtyřikrát prvním cenamivyznamenán, Zoro v = M © Vešk bor239 u Antonína. ejnohy, eškeráobuvzhotovenajests kůževy| robené ve vlastní parostrojní koželužně a

000000 (OG0oc00ce O i o cukrářena velképodsíniv HradciKrál. | Můžemetedyzasolidnímaterialručiti.199= | = a ==OD0000000000 ČO000

olká úspora topiva.
Ku dveřím a oknům

dodává dle barvy nátěrů

„nejlepší uepávkypí „Epam Knepr,
ša a výrobanábytkuv HradeiKr.. ,Malé náměstí.

Singerovy Bicístroje
-jsou nejoblíbenějšía n<výkon Prod

nější stroje pro rodinnoupo- T splátkyebu i pro všechy průmyslo- á É Í d ceny. 'véúčelya hodíseprotozvlá-V n0 n ary. Staré.P přijímají0. na
. ktě za užitečné

Singerovy šicí stroje těží se světové pověsti pro svoji výtečnouj
"a velikou výkonnost, kteréž vlastnosti ode dávna všecky výrobk

Co. vyznemenávají. y výrobly Singer
Šicí stro;e Singer Co. jsou opatřeay na raměně jméne akož

$ plnou Armeuspolečnosti a lze je dostati jen 0 naššch vlsnnich node ER,

4. Bezplatné"Binge též modernýmuumělému vyšívání..r Co. ako. .
Jiřkova na jm ec Králové, .

Dřívějšífirma 6. Netditegor.pkova třída 310SroKorn|SBBE
Koberos, záclony, kůně, přikrývky, pokrývky, žinšaky a žině ň

prvního českého závodu

Adolfa Novotného V Týništi: p. ©.
7- jsou opravdunejlepší.Je

Kdo u mne kupuje, českoa věc podporeje! (i nejmenší zakázky 60 vděčněně, přijímají a co nejsolidněji vyřídí.)
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

"Uuuníkyanákresynapožádánífrko, č BB

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — ode. redaktorFrant. Mtábl.— liakem bisk. akázay vHrád Kralové

Bobatý výber všeho druhu nábytku.

Nábytek. Výbavy pro nověsty.
Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a skladnábytku

KT. SKUHERSKÝ, |w Hradci Králové
O snanenáměstíčíslo87.

Sklady tabulového a dutého akla,porcelá
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Číslo 144. V Hradci Králové, dne 10. prosince 1897. IL Ročník.

Oemdesáténarozeninydr. F. L| ZEErvram"akon esteašž| flat mRogz Pre, detčaneniNárod.
Riegra.

věji miloval než li dr. P L.Bi Áunro madzažil
v plnémíře lásku i nevděk a. Dnes, kdy se po
míčry vytříbřily, stoupl šedivý kmet opět ve vážnosti
Výsnamno, še mezi předními tulanty jest náš nej
dástojnější biskup, starosta m pražských, staročeští,
tsladočestí, radikální aristokratičtí i demokratičtí,

ličsí i nekatoličtí předácinašeho národa. Všichni
hové cítí vážnost okemšiku a vzájemné nebezpečí

je sbližuje,
Žijeme v době, která rychle zapomíná. Před 20ti

lety by nikdo nebyl tušil, že by se mohloo nejsaslou
žilejších mažích českého národa mluviti tak, jak se
to stalo o Riegrovi po r. 1887. Daes enad může jiš
býti vděčno mlavití způsobem příznivým o činnosti
a -sáslahách muže, jená po činnosti celého života zba
ven byl — ovšem po našem přesvědčení nespravedlivě
— hMskyvelké části národa, ano jemuš i „trádců“
bylo spíláno, de prý za koňak a nelžorský sýr za
přodal český národ.

„Úas“ Masarykův a Herbonův Biegrovi osobně
nejvýše nepřátelský musil v posledním čísle konsta
tovati, že poslední slova Riegrova způsobila v národě
dobrý dojem, a radikální „Hlasy s Podřípska“ píší:

".. „Správně řekl v manifssta svém, který je o

mápho znějí, ráznější nef mladočestý,Dr. Rieger:„Nadějemese, še nánlí nanašich menširách
ohanés donebevolajícípřinutíby, řimětak wáleší.sby
ehránik kivody,sdrací a statky státních odlanů, jakož w
suší na pol. čnost státní; jsme přesvědčení,še
Mendiny nade midádným spůsobem neiavdají přičinyE úžo

sobf, ale dádáme také roskodný, aby tu, kde
00 nachásmne, sejíéna pok v našem krá

byl 6Z n dn národaa vlasteneckýnemenšinou a 6m, mýbrá 
bepe'né provokacecd těch, jímě teknáleší, bylyzome.
vovány.

Od práv svýchsa dádnýchobylnestí m
ts jtok budemea houlovnatosti kašěy :

orááotí Čademe zmooaoeonvmajosk českou, « útoě
Kevšem Čechůmdesrosdílu stran i poslavenéspo

Budem©, m chovejmesvorní, jme s9 důstojné a |; M
— Ž toho zřejmá rosbodnost abohužel náš ma

mifest, vydaný stranou, je studený, mrazivý!

Máme obavy, de delegace naše vedená vůdciilými, nechá se jistě nyní oklamati, že necháse uchlácholiti.
Veta bylo by po ní a emeteni badouvšichni ti,

Kteří dovedou sv noati ruku pro vyrovnání s vládouvyromání českého, kteří odváší 60 i
vládu Gantechovu| podporovatituto

Necháodst.upí hnod|
jest parlament nemožným, kdyš
předsednictva. Lovice většiny nemá a pravice, jmeno
novitě naše delegace není sdeproto, podporovala
cieajtaniemas.

„Lid učí svou delegaci odvaze,“ lid ji povsbudil.
Jest-lř ještě dnes naše Segace bude mlčeti, jest-li
pre ade dále otročiti, pak — poslední hodina jejíilal“ — —

-© Nethoeme o mladočeském poselstva souditi
příkře, jako. „Hlasy z Podřipeka“. Dosti případně

pravi mladý rolník v sobotu v Králové Hradci, rosodnýto Mladočech: „Rieger si počíná jako starý
výměaík, který dobře radí synu hospodáři, co má

kreny čin:ti a jak dobře bospodařiti, kdyš se dopouštěljb“ —
Kdo-z nás sná blíže dr. Rírgra, kdo ví, jak čile

sí tento BOtiletý stařec všímá všech událostí poli
tických, národních a h Ářských v oslé říši a v ce
lém našem království, kdo ví, še ani mejmenší věc ma
neujde, še jest podrobné zasvěcen v činnost našich

t a okresů, kdo ví, jek rozsáhlou korrespondenciršuje tento v službách národa českého sešedivělý
kmet se vóemi vynikajícími muži v naší říši a s mno
bými v celé Evropě, a jak i dnes snaší sena základě
starých svých známostí adržovati starou a ti

L BOvoupíseň všem snahám a tušbám našeho národa,
p kůo ví, jak se stará o potřeby pašichnárodních men
--éša, ba jak ai všímá i potřeb Čechů amerických, ten
vneupře tomuto starci « mladistvým ohněm, neunavnoR

„, přacovitostí a nezlumnoa silou obdiv a uznání.
; „ Rieger od svého 18tého roka, kdy přišeldo

, Ftpěyna universitní studie, věnoval veškeré afly své
i *latbém národa. Sám = domova boháč a jediný dadic,

Reprcoval mkdy pro své obobacení. Pak-li se stařívé chlubili řeckým -svým Aristidem, my právem
sě chlubiti můžeme doktorem Františkem Ladislavem

Ten nešádé více ami mandátu, vůdcovatví,
tle je ochotna udíleti národa rady.

Od r. 1848., -kdy Rieger mocně sacáhl do udá
litickýchv naší říši a v našem království,

výmlavaým jazykem apédnon rukou jeho sě

ř ip
.

,

cte pravice a učiněn
vůbec nebude míti

bylj
posadí, naopak, om mesil osobu svou

ku svému zastupování povolal, meb jemuž dokonce
vůdcovetví svěřil, stojí po oslou doba ové činnosti

soudem cizé i domácí žurnalistiky, a soud tem,
Jak bohužel shledáváme, i na největších mužíchlidstva,
není všdy spravedlivý. Lešít to jiš v povamelidu, še
sodpovědnost sa svoje neúspěchy ask na bedra
svého vůdce i tehdy, kdy neúspěchy ty způsobeny
byly takovými poměry, proti nimš nestačí úsilí ani

všech Mb:sáatop=i, ba ani úsilí celého národa.ra. Hiegrajest věrným srcadlem vývinu
a osudu českéhonároda v poslednímpůlstoletí Není
jediné důlešité události, v níš márod náš brál úlohu

těsně s událostí tou spojeno. A bylo to také zcela
přirozené. Žádalať seod vůdce národa v dobách na
čeho národního a politického dětství mnohem všestran
nější, rozsáhlejší úloha, neš jest tomu za doby dnešní.

Dnes, kdy náš národ ve směru národním úplně,
ve směru pak politickém aspoň do značné míry vy
spěl, mohou se mužové, jenž stojí v čele jeho, omeziti
jen ua politické zastupování jeho v užším omyslu.
Dnes, kdy v nejdůležitějších schůzích bývá s 80 če
ských poslanců v říšské radě 20, 30, 40 přítomno, ano,
když jich při velmi důležitých hlasováních bylo tam
10, ba když v den pádu ministerstva Badenora byli
tam jen 4 — Pacák, Brzorád, Maštálka a Březnovský
— dnes se tomu nedivíme, zvykli jeme si na to. Dříve
bylo jinak. Mošové, jimiž národ tehdy důvěra svoji
věnoval, museli vedle hájení jeho politických práv
pečovati o vzrůst a prohloubení národního vědomí, o

šíření O a% oni muselivedletoho vybledávatii cesty, Y pojistiti mobly i hmotný blahob
národa. „Výběr a- obětavých mažů obl
v dobách těch veliký, prospěšné dělení práce bylo
tudíž nemožným, a tak shledáváme tehdejší předáky
národa a mezi těmi v první řadě Riegra v čele všech
národních podniků, ano i v čele všech nejdůležitějších
spolků českých. Tak se setkáváme se jménem Rie
grovým jiš v dobách našeho probuzení při otevření
„Průmyslové Jednoty“ 1844; od r. 1861. kdy poprvé
na radnici staroměstské dostalo se českému živla čet
nějšího zastonpení, vidíme jej po 30 roků sastedati
mezi zástupci města Prahy. Říegar byl tvůrcem na
šeho prozatímního divadla a pracoval horlivě ku zří
zení našeho nynějšího velkolepého divadla národního.
Hieger byl v sájma našeho umění a naší literatury

kladatelem a duší 3vatoboru — a Rieger stál také
při kolébce naší „Ústřední Matice“, jíž byl po prvních
10 roků pečlivým otcem. Rieger stál u koléb y Hy
p velkých českých po

jišťovacích ústavů, záložen a prvníchčeských obchodě
a závodů průmyslových.

| O této stránce jeho plodné a velesáslužné čin
nosti nebudeme se zde šířiti: zmíníme se raději o

působení jeho veřejném a.politickém.
Rieger sepočal veřejnou svou činnost velmi záhy.

Ovšem nebyla to snad činnost politická, jak mi jí
rozumíme, neboť v dobách předbřeznových, před
rokem 1843. nebylo u nás po politickém životě takřka
ani památky. Zde pracovati murila české kniha a
české alovo ve společenakém životě. Psal tedy Rieger,
jsk tehdy činili všickni téměř vynikající vlastenci,
v mládí svém básně; ale jeho hlavní snahou bylo pů
sobiti k tomo, aby český jasyk domohl se opět do

movského práva v tak svané vepší společnosti, zejménaMleké.Vdobě, kdyse v Kr. j narychlo odstra
ňojí poelední sbytky německých tabulek, kde Schmer
ling byli čestným měšťanem, kdy židi osnačají:
„ée jest český obchod“ a sdobí krámy své slovan
skou trikolorou, aby se ochránili hněvu roshořčeného
lidu, době nynější těžko chápeme, že Hradec
Kolís, lav, Plzeň, Nový Bydšov, Chlumec, Hořice
atd. byla považována xa města německá, a že tehdy
kašdý lépe ošacený měšťák považoval sa otésku sluš
nosti mluviti na ulici jen německy. Nedávno szvěč
nělý ředitel pražské vyšší dívčí školy dr. VylémGabler,
napsal v „Osvětě“, še s nesapomenutelným Karlem
Havlíčkem Borovským teprve roku 1846. odvašili se
miluviti o věcech národních česky. Před tím vlasten
čili jako většina tehdejších vlastenců v samospasitelné
řeči německé. Rieger tak činil veřejně o 10 let dříve.
Nechrožená vlastenecká snaha vedla totiletého Riegra
v roce 1838. k tomu, fe postavil se v čelo ml
vlastenců, kteří učinili na tu dobu odvážné rozhod

nutí, pořádati v sálechŽolinakých první Mari plesčeské intelligence. Nám ae dnes něco tako sdé
býti malicherností, — tehdy bylo to událostí, o níš
mluvila celá semě, nad níž trnula colá Vídeň. Mladý

Roger navštěvoval pražské mlynáře, fesníky a sájší řemeslníky u nichš poměrně nejvícese aspoň
v domácnosti udršovale česká řeč, vyblael vymluvgš
a ohnivě české dívky a paničky, aby se nebály navští
viti první českýples a mluvili ne něm také veřej

Prvý počátek vzala ale politickéčinnost Bie

grora v památnémrocen T národůmrakouskto konstitace. V pohnatých do

volal president gabernia, hrabě Leo Thun, osvěd
ý přítel českého národa a jeho státoprávních snah.

A jaké vážnosti dobyl si mladý ten muš v kra

tičké době v tomto skupení nejpřednějších vlastenců,patrno nejlépe z toho, še byl od vládní rady a Národ
ního výboru počátkem června s hrabětem Albartem
Nosticem vyslán k císaři Ferdinanda do Insbracku

a povolal v sivot odpovědnou radu místodržitel:kou

proČechy pod předsednictvím arcikníšete Františkaosefe, která by v nejvyšší instanci rozhodovala v zá
ležitostech semských. M.lo to býti jaksi obnovení bý
valé české dvorské kanceláře, a uznáním samobytnosti
královatví Českého. Výsledek deputace byl nejvýš pří
znivým. Rieger sám koncipoval v Iošpruku po většině
císařova odpověď na české poslaní, koncipoval i pa
tent, kterým svolán ústavodárný Český sněm, — císař

obojepodepsal, byli jiš také vyhlídnuti mužové projednotlivé odbory odpovědného českého ministerstva,
totiž rada Klecanský pro vnitro, dr. Strobach pro
práva a hrabě Lažanský pro finance, — a poslové ná
roda vraceli se s nadšením do Prahy. Avšak osud
rozhodl bohužel jinak. Dne 11. června propuklyv Praze
známé nepokoje vyvolané agenty maďarských a velko
německých revolucionářů. Císařský patent a koncesse
inšprucké byly v nejbližších dnech odvolány, — teh
dejší šlechta, kteráž i s později smutně pověstným
Karlem Auerypergem byla pro českou věc již získána,
se od lidu českého, jejž považovala sa revolucionářský,
odtrhla, — mesi oběma národnostmi v zemi, kterášo8
dosud svorně usnání práv zemí českých , ro26
vřela se propasť, — a nastal mezi nimi onen úsilovný
národnostní boj, který podnes není dobojován. Po
čátky boje toho, objevily se již v roce 1848 a 1849
na říšských snémech ve Vídni a v Kroměříži, bo) ten
rorzuřil se nejpřikřejším způsobem v užší říšeké radě
v letech 1861 a 186%,pak na Českých sněmích v letech
1861 aš 1868, bojuje se dotud se střídavým štěstím
dále a nikdo nemůže dnes po půl století říci, kdy a
v čí prvepčch se skončí.

Sněmem říšským ve Vídní započala pro Riegra
Oma veřejná Činnost, kteráž mu nejen v národé ale
v celém vzdělaném světě získala zvučného jména, totiž
činnost parlamentární a výkony řečnické. Výmluvnost
postavila Biegra již na vídeňském sněmuv čelo všech
Českých zástupců a když pak týž dae 10. ledna 1849
ne říšském spěmu v Kroměříži promluvil velkou svoji
řeč o prvním $ ústavních zákonů, znějícím „Všecka
moc ve státě pochází s lidu“, — jásala celá sněmovna
bez rozdílu národností, římské listy otiskly řeč tu
v plném znění a Rieger dobyl si rázem světového
jména. — A nebyla to jediná památná řeč, kterou
Rieger v Kroměříži mlavil: také řečijeho „O soudech
porotních“ „O zrušení trestu smrti“ byly mistrovskými
řečnickýmí výkony, prodchnutými skutečnou láskou
k svobodě s ideami rgzé humanity. A nebyly to věru
poměry příznivé, za jakých v těchto prvních chvílích
rakourké ústavnosti byloRiegrovi a českým zástup
cům práva svého národa hájiti; ve Vídni byl Rieger
vsbouřeným lidemna ulici napaden a jen přispěním
některých německých poslanců vyvásl s nebezpečí;
ano později byl i šivot jeho ohrožen a kdyš v čas
byl varován, musel s Karlem Havlíčkem tajně na
rychlo v bryčoe s Vídně se vzdáliti. Ve dyoraně olo
moucké university, když tam Rieger před stadentstvem
plamennými slovy hájil práva českého národa a jazyka,
chtěli ho němečtí studenti, jmenovitě buršáci — za
biti. V kritickém tomto okamžiku čeští stadenti z Mo
ravy vyrvali Riegra německýmrozzuřeným studentům.
V Kroměříži pak nešlo již sice o osobní bezpečnost
Riegrova a j soudruhů, ale když ústava velmi
liberální byla říšským sněmem již takřka projednána,
přijel dne 6. března 1849 náhle ministr Stadion, roz
pustil říšský sněm a prohlásil poslancům, že císař
sám všem svým semím vydá ústavu. A jaká byla to
ústava? Bachův absolutismus, jenš po 11 roků nedo
přál rakouským národům volnějšího hnutí.

A tu musíme na něco poukázati. Hned po těchto
rvních parlamentárních činechdr. Riegra, když s úctou
ně:nu pohlíželacisina a kdy s láskou vshlíželi k němu

v národě všickai lidé dobré vůle, — osvala se jiš také
meninašinci osudná slovanská závist a řevnivost a Rio

r nezůstal ušetřen nezasloužených pomluv a mař
utí. Když totiž po savládnautí absolutismu vydal se

ma cesty do Anglie a Francie, sálešelo vládě ma tom,
aby učinila jej neškodným. A tu v národě povatali

vajíce, Se v cizině kujevelezrádné pikle,

drazí snažili se jej„připraviki o důvěru v lidu tvrdíceoněm,že ušel z edociziny,abyvládanemohla
se bo chopiti, jako stalo 6e jiným vlastencům. Když
pek jiš roznesla se po Prase pověst,že mána Riegra

dán býti astykač, tu hylto Karel Havlíček, jenž

tečně se ujalosočovan svého přítele ve vvýa„Národních Novinách“ se dne 10. ledna 1049,
mimo jiné peal:



ey ň našehoctihodnéhoašlechotného
doble známá
nebnějším spůsobem
cti utrháním, proti k ,

ctivému člověku. — Pas Bierernejprvnější řečník český a slovanský
proto ybujeme, Se by na badoacích
vládě velice ý musel býti opponest; a proto
nedivili bychom se; kdyby takovému nobespočnému

nepříteli,za meniciAdio dítě, obyaněmovay. sečeský národ není jiš tabov nepochopil,
ee míří a aby medovedl učiniti rosdél mezi takovými

„prostými buřiči a mezi mudem, jakým jest náš dr.eger, v každém ohlede zachovalý, meodvialý,ctihod

ný a sasloušilý a při tomtak odhodlaněsvobodymilovný, še ovšem trnem v oku musí býti všem, k

dosudporadojí národ sa nesmyslné ovce.— Zatybačemčest jaho u národa pranic by nentrpěla; nebo kaddý,
kdo jehočestný charakter zná, ví nap 00 si má

E obylo: by. potřebí satyk čvadě víme, še Rie:a nebylo by. saty pon
Ser neopomine hned k road ee dostaviti a všecko
podezření se sebe očistiti.“

Pojedenáctileté vládě absolutismu konečněsvitla
národům rakouským a zejména neněmeckým jiskra
lepší budoucnosti vydáním cís. diplomu se dne 30.
října 1860, kterým uznána v značné míře autonomie
jednotlivých semí koranních, slíbena hlavní moc zá
onodárná sněmům a říňeké radě ponechány jeou jen

věci celé říše se týkající. Radost ale netrvala dloubo.
Jiš dne 26. února 1861vydán únorový patent, kterýmě

vysloveno, še říšské radě patří vše, 00 nemí
č přikázáno sněmům, a Schmerlingoveký cem

tralismus nastoupil víceletou vláda. —
V českém sněmu r. 1661 vykonány volby do náší

říšské rady. Toto obeslání říšské rady se strany čes
kého národa bylo největší itickou chybou, jaké
jsme se dopustili, — neboť ač dotýčné volby byly
vykonány s vážným státoprávním protestem, přec jen
nedá se upříti, že našitehdejší zástopcové vstoupili

rovedením jich fakticky na půdu únorového patentu.
ti obeslání říšské rady byla tehdy s počátku velké

většina poslanců a mezi nimi hlavně dr. Rieger; po

rady o tomdlouho se vlekiy ateprve kd menaanců určitě prohlásila, mezi nimi dr. rá epr
a radikálnější jejich přátelé že ať usnesení
klubu jakkoli, oni voleb do říšské rady se súčastní
— povolilRieger nátlaku, poněvadš nechtěl, aby čeští
poslanci hned v prvnímroce ústavního života posky
tovali obraz politování hodné rosháranosti. Že ale
čeští poslanci tehdy dobře nahlíšeli, čeho se obesláním
říšaké rady odvašují, a že většina jich jen pro zame
zení domácí oběť tuto přinesla, patrno z této
episody: Když v českém klabu nebylo lze dodělati se

svorného usnesení, šádali poslanci čeští za odročenísněmovní schůze dne 16. ledna 1861, v níš ae volb
do říšeké rady vykonati měly a když německá seně
movní většina jim v tom vyhověti nechtěla, svolal

anec Klaudy: „Vádyťjiš za starých časů, odsou
jli-li někoho na smrt, dopřali mu časuna rozmýšlo

nou.“ — poslanci vstoupili tehdy, jak Rieger
v jedné s posdějších svých fečí na českém sněmu

ravil, na říšskou radu v tom očekávání, še Jeho Vo
čenstvo nedopustí, aby autonomie českých semí byla

zkracována, a še i zástupcové německého národa ne
budou se proti spravedlivým mašim požadavkům sta
věti naprosto nepřátelsky. Však potom Rieger sám
přede všemi jinými musel zakasiti příjemnosti toho
sněmování užší říšeké rady, kde pověstný zvonek před
sedy Heina byl nejvyšším soudcem mad poelaaci ná
rodů. Ovšem Rieger nebyl s těch, kdož tak snadno
sastrašiti se dají, ovládalé jednací řád říšké rady
aspoň tak jako předseda sám, a tak dovedl téměř
všdy s úspěchem tomu se ubrániti, když mu neprávem
slovo bylo odnímáno. Sněmování při zuřivém sáští
Němců k našemu národu a přibezohlednosti a stran
nické vášní předsedy Hejna bylo ob čas dramaticky
velmi živým. (Dokončení.)

A co teď dále?
Dne 19. listopadupromluvili jsme na těchto

místech ve článku „Nebylo by dobře drobstko
účtovat ?“ o politické situaci a tu jsme směle tvr

dili a předpovídali, že se čeští poslanci ry nks Vídněs jednoukapeouprázdnouase
Sypanou.

Slova naše připadalatehdy, kdy se mlado
česká chytrost zdálastáti na temenisvé slávy,
poočkudtroufale, ale za týden byla — smutnou

nejšíře podrobně známo. V sobotu dne 37. hsto

Poposi policajtům, aby se doma v

staly nové poměry — — zvěst, bo ma

všechno připravili případně — proti sobě,

Naše slova a volání, aby

propuštěn, spustili od

obé jest omylem, neboť vení žádnou
že od teďka za rok bude vládnout třebas zase

vládap firmouBadeni.Praze pak akademická semitaká omladina
uspořádála a připravila českému lidu demonstrační
divadlo, coš bylo počátkem bouře

|
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pravdoul
Cose všechnood dobyté přihodilo,to jest

padu opouštěli někteří čeští poslanci V kde
v parlamentě ochotně postavili se pobok a ku

chlu
„jakBadenihoa entdržía vneděli

dne 28. listopada po

. Co „pánovéČeští“ ve videňském
na jeho udršení a upevnění učinili a zavedli to

neboť
dnes nikdo neví, co bude dále a jak se budo vo
vídeňském parlamentěpolitigovata.

vé dali
bylazrovnajako na arolanoE P

Jakmile Badeni byl pro
párci jeho takový pokřik, jakoby ten největší ne
přítel státu byl porašen a také pochován, coš

-a

čejná agitace v mí nebyla mi

nebylo nijak (Útočenoani slovemvy, asy nebyly

by shanobesy
ty nebyly ani protistátní, ani proticír
kovní, coš útklivěji vytkaouti slaší! Jak
rychle vznikly, tak rychle zanikly a mezí dost

Pena vášněje nějakstotožňovatis nynějšísituací, při níž se mění ministerstvo.
Nebýt výše zmíněného průvodu

židovské omladiny, sotva bylo by vůbec
shlakům v Praze došlo!

Poborčenípošlo jenom s .očho ašeleti sluší,
že z pohoršení toho vzešlé napotomní výtržnosti

apovážijvého rossahu 4 če,

ma příslušném m:stě uvésti na pravou míru.
Opakujeme,fe v politování hodných těch ne

pokojích nikdo nenalezne ani stopy po tendenci
protistátní a proticírkevní, tím méně pak protidy
nastické! Proto se pražských bouří nezbytno po
litiku vyloučiti a boď bezděčně nebo achvál
ně se mýlí, kdo bysmích chtěl politický kapitál
vytloukati

Aty atakové pány —ať jsoukdokoliv —
kteří by to chtěli nyní činiti, slaší předem okřik
mouti, neboť český lid k té politice, již Mladočeli
ve Vídni za poslední doby provozovali, nejevil
žádných sympatií a scela chladně přiblíšel k je
Jich stanovisku, ješ byli proti všem politickým
tradicím a proti všem politickým zásadám české
ho národa vo vídeňském parliamentě a oproti uher
skému vyrovnání zaujali.

Proto kdyby chtěli nyní zejmena čeští
slanci racovatí do rukou nepřátelůmčeskéhoké.
roda, ří pražské nepokoje prohlašují dokonce
sa „revoluci“ a kdyby se snad maně i odvo
lávali, ta by se dopustili neodpustitelných bladů.

Čeští poslanci a politikové vlastně za oněch
bouřlivých dnů nevěděli co činit zrovna tak, jako
to nevědí ještě dnes, kdy jedni z nich želí pádu
hraběte Badeniho a druzí ihned jiš navazují sba
rosem Gautschem — —

Proto máme za (o, še smíme dnes provésti
několik slov. Když politikneví, co má činit a me

chcechybi ažja M počká,až jak se poměry
A proto bychom si přáli, aby „čeští pámi“,

kteří ve Vídni brají prim, nezaběhli a zatím ještě
trpělivě čekali, neboť v politice vyčkávací stano
visko bývá tím nejlepším. Počkat, co ae kdy bodí
sebrat a pak zase čekat!

Z toho důvodu nelze pokládatiza žádný po
litický čin nedělní jízda poslance dra Fofta do
Kolína a do Českého Brodu vykládat o situaci.
Poslanci totiž v neděli o politické situaci věděli
zrovna takové nic, jako každý neposlaneo. A zají

mavo jest,de si p. dr. Foft na přípřež pojednalradikály: doKolína p. dra Baxu a do Č. Brodu
p. dra Rašína. Takový opatrný pán! A radikálové
mu mají táhat s noby trn!
- — Óož jest-li se p. dr. Fořt mýlí a jest-li nyní
český lid nebude „radikálním“, ale opatrně bude
chtít čekat, co dále? Proto podobné poslanecké
apoštolování není nyní nijak včasným, ale zdá se
být(spíšerušenímkázněnejenvestraně,alev
celém národě.

Nyní jest třeba, abyse celý národ dohodl na
základě určitých praemis o dalším postupu své po

Jsme pro rozhodnou a vlestezeckou
jsme proto, aby politika ta postavena na podstat
celonárodní a s tobo důvodu žádné politické baj
dnetví za oprávněné neuznáváme, třebas spočívalo
v nejupřímnější snase sehnat popularitu pro —

Jednotlivce. : 
Zapřítomnédobybynašeodpůrcespíšemou

dróé mlčení přivedlo do nesnází a rozpaků, než-li
křiky jinačí v Kolíně, jinačí v Brodě —

Politické poměry jsou za nynějších dnů tak
spletité, že jenom vyčkávací systém může být nej
požehnanější, neboť také jednou si může o horkou

plotnu, kde se budoucnostvaří,Karl p jinýa Bemusíto býtvždycky a všdycky —
dnámnikdo nie nebere anikdo mic

nenabízí a proto 00 jest příčinou k hlukům asbo
nům voličk? To voličové vědí, že páni jako opo=
sičníci vraceli se z Vídně s kapeou prázdnou a
Že jako vládní strana přišli s kapeou
Tak oo jim páni pouwlancichtějí povídat?

Tak mluvit, jako pan dr. Fořt v Brodě mla
vil, to se nesmí. Jest-li někdyčeskápolitika špatnědopadla,tohopříčinanenív její— a
správnosti. Správná politika obyčejně do
bře a bychom konečně rádi jednou slyšeli,

aby politikové nezdar své politky neomlouspůsobem, jemuž dnes nikdo více nevěří. Ka
ždá politika, která špatně skončí, byla špatnou!
Proto politik nesmí nikdy nezdary své svádět ma
— protivníka. To vícekráte alyšeti nechceme ato

takéV A hg Arg nebudenyní páni politickyvyčkají, co siteace
donese a potom nechť dělají platnou politiku a

at , SŘEM .

jit řež Jejovýmnámasm,ktorá se j-unás

poor hop še doby ECAi -politiky než-li —
(dů jma HiciNómehale ekoono

zm mlžnéjat zlato!

Bob„Srtýmá“ ©Orih 14 l
A . , w

I Umásrádi 00 chvástáme,še másíme nářo
dobňí. p a maďarskou. Maďaři v po
sledních GÓti letech učinili sobě a státoprávním
svýmsnahám služebným veškerý průmysl a obchod
v Ubrách.Zde ai hraji dacs němečtírenegáti a

všíchni žídé na nejzuřivější Maďary. m jsmešmci pa

které nejvíce potírají naše suahy za uskutečnění
vtátního práva, jazykové rovmoprávňostia národal
rovnocennosti.

My klidně trpíme, když židé a Němci ve
středu našem. žijící í politicky a národně

| nám, kdyš porují hmotně internacionDa
ismus a nevěru, kteréž jeúu největšímnepřítelem

nt“ e odo edli dělati hospodářskousme '

Mn madárkces re mámotoliknopřítlnejv „uzavřeném“, ale i v českém úsemí, ktoré jest

sílsé prostoupenoživly ipřece máme mnohem lcpší podmísky vy
masiti se z područí živlů cizích než Maďaři, kteří
nemajíani tolik vlastníhoprámyslu aobahodace
máme my Čechové.

Maďaři vytrvalí a rásní dovedli boslo
„svůj k svému“ dělati ovšem zcela jinak, mož-li
to umíme dělati my a 20 náš „vedoucí list“
Národaí Listy, které vedou býti důslednými

je fm čísle,Poho. obsahposlednístrany
pre m opukem 00 u na

. Boku 1844 neměli Uhři vlastního obchodu
průmyslu, byli téměř ve všem odkázání na
rakouské a české. Roku 1845 obnášel dovos
Ubor dle Fenyesa 68,514.(00 vývoz 71,736.
zl Roku 1868 vstoupil dovos na 319,702.000sl.
a vývos na 329,995.000 zl.; roku 1893 obnášel
dovos 518,696.000 sl.. vývos 524,545.000sl.
Roku 1893 měly Uhry 34.092 km. silnic a 28.571
kilometrů obecních cest. Poštovních úřadů měl
4.450,které dopravily 219,442.000 dopisů, 74740000
porin ©16,200.000 balíků a peněžních zázilek,
428,636.000 poštovních poukázek, 9,97 po
štovních příkazůa 11,616.601 telegramů. 
ných drah měly Ubry roku 1846 36 km., r. 1898
jit 12.673 km., téhož roku se koncessionovalo 426
km.drah a 440 km.se stavělo, Vdrabách těchto
jeinvestováno 1,252'/, milionůzlatých jmění. Dráky
tyto vezly 9 milionů tůn zavazadel, 3622 m. £
rychlosboží a nákladů a 680 m. t, manipulačního
zboží. Příjmy uherských drah r. 1898 obnášely
103%/,m. sl, vydaje 56*/, m. sl., čistý výnos 46
mil. zl. Osob vezly uherské dráhy téhož roku 31

m. 504496. Silně vyvinuté byly též uherské paroplavební spole
Boku 1898 čítaly Uhry 8718 továren, téhoš

roku se jich postavilo 318 a státních výhod obdr
želo 365 továrem. Protokollováno bylo roku 1898
4089 firem jednotlivých a 3102 spo
Roku 1886 založené uherské obchodní museum
zasazuje se silně sa rozvoj uberského vývozu de
zemí východních.

Roku 1844 neplatily Uhryasi 70milionůal.
daní, r. 1870 obnášely státní výdaje 1997 mil. a
r. 1898 již 4949 mil. zlatých.

Od r. 1868 do r. 1893 nad Ubry 2.090
mil sl dluhů, zujcohžse věnovalo m. zl ne
stavbu železnic, 197 m. ma vyvazení dluhů po
semkových, 228 m. na vyvazesí 43 mil. ne
okopacia 743, m. sl. ma běžnýchstát

nea ecky cifry že Uh +tyto svědčí, ry nas
kladě svépomoci dodělalyse obrovskýchvý
sedků a brosí dmesrakouské poplatníky a výrobce
udusští.

VÁ počátků docíli Ubři věcí
ralikýcho tom se táme v dějinách nové

doby p. profesora dr. JanaKrištůfka, kterévy
ily za podpory České Akademie císaře Fram
tiškaJosefapro vědy,alovesnosťa umění,a jichů
odebíránívšem vzdělancůma po vzdělánítoužícím
vřele odporučujeme,

Roku 1844 vedli Uhbřiurputaý za naku

jedněm 8svého na še DehťennoKrrá obnebezvýsledně.A tu ©890r tůfek:
tice le, že musí ti 00 zobchodní
sávialosti na Vídni, má-li dobýti zi politické samo
statnosti, počala se všemožně Sasazovati 0 Dovzno
sení domácího průmyslu a obchodu. Košut blásal

krajanům svým aprávnou zásadu, še každá zoměsůstanechudou, která vede obchodjen svýmisa
rovinami. Již při posledním snémě opposice zaša
sovala se o zavedení ochranných cel proti soutěži
ostatních semí habeburských dokasujíc, kdyby byly
zavedeny še by Uhersko získalo 10 milionů, které.
plynou nyní do cisích kapes. K povznesení obchodu
a průmyslu zřízena r. 1848 obchodní společnost
(Kereskedelmi társasag), která 1. července 1844.
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Číslo:145.

Wpředvočer veliké války.

Dee.16.peru .ěnecdvýchoodm-onebokfých pánůra šlechtí ve vei Atbau
nícha uzavBeli mezi seboujednotu čili upii. Za
ložilijl „prýjen k obraně;vdkrutečnosti-všaktak
učiní,aby.Bemuseli vrátiti statky, které
si bezpsávněed náboženskéhosira augóberakého
od raka 1666-zákonně plataébe osvojili, a aby i

evanjeliků — újpiné vyhlazení,
katološema a.dobrání statků ještě pozůalalých —
sbramé vydobyli.Aproto resbili říšský seněm,
v Řezně, kdyť jim:katolíci aeobtéli.povoliti„uo
výnábešenaký«nír“, totižúplné sničení katalicis
mu. Jejich adehoden) te říšské vadybyla ústava
říše rozvásána.s pře:(ršeabyl bezsoho již chatrný
gvazek, který-stavy (tbouvyznání -dosud sppjeval.
Zlo bylo tím větší, že: evaajelíci (bledali.pomeo v
cizině A ačkoliv se ještě eom artam „vyjedná
valo“ a smiřovací polkmay“ se děly, vyvinuly 50-věcitak,še posledním rezbedělmanělseatáti
meč Musela ati abeubná „wájka vnitřní
s dderými .

roskodovati já

É

dílapo sto let pe a to Fmzná

sobema.Ed obe a; jiséch národů rovno veb

' Av ladk“výkladpíše: „Édotaakráte byl
Roku W617 vydal

4.Otčenáše. V 6sto:bsíšce
siv, musísetomudiritižejamejiž dámokvše
„obecnému
„pecka míru, $
„maobs sta
-k čertaposýlají; jake knižata, pásya ilid štvou

mác;copředkůmsvato.actihodsobylo,tosedo
davblátastrhuje . . . . Každý plsálek sém
prardumíti a j$ma.jehbovíravedeks , ©
aledeho protivaík prayí, to všecko i od dá

(bla p ho do gimrdutépekelnélouže,odkod.sy akašůého:jinak smýšlejícíhotak jme
mojí, še je horií a.zlomyalnéjší než ďábel a belze
bub.“:Dále' pak praví..omen „spřostný laik: „Kdo
6 wieckyty velké amaléknibyspodftati,

kleré boboetovcí, kesatalé, „právníci, é, vsoršů
robiteléa ja kse vějokni, jmenují,vydávají,vaichš
se včotkata váda ech a to kčertu posýlání
malezá; růecky ty hóstorie,„kázaní, disputace, pa

igy . - - a dg poaměšné písničky, malby,
mestydaté listy,jaké ae na ježdém trhu nalezajís

omními obchodníky«o damů nosí“. — „Lidé—
k dodává, „osvíceného rosaina vidoucetak emut

né a politogéní hodné mšívání uálechtilého umění
tisku ke jámu,

Jest dy zajisté panede, šese tisk utal
tkletboadobyté. = Ú

FEULILETON.
nám tetyTong.

Teta Tes!
MojBote, kolikje to již Jet, as jsemse tě

čávaůgždy na její příjezd. Ach tehdy bylo všecko
ještě jinak! Tohág nedásívala mne ještě její širo
ká, lýková, ua stranách kůží obšité taška, kterou

ssebou alekla při každérmekroku. Naopak tehdylo nejmilojšís: potájením dosta se o
kobeli. ablsdiští čemýh „pamlsek, které fa -. dří

maly pod ajelijským sštupozáníme nebo vůdy ne
dodělanou ppnčochou. 

Vím jsko kluk, še jam se jedenkráte docela
deopravdy sepral i pro tuto tašku, pro toboto ne

tvora, který se stal pozašj strajidlem mého života, Nařezal jsem tehdy sousedovic Karlovi, který,
chtěje se vetříti v přízeň tetinu a sblíznouti něco
dobrébo, nchvátil tašku a chtěl ji tetě nésti, sno
nařezal jsem mu tak, že si to dodnes vyčítám,
třebas jsem dvojnásobně tolik za to dostal od otce.

Acb jakbych mu bylpozději rád ponechal
tu slávu a radost vykračovati 5i po boku tety
Tony s její kabelí. Ale Karle fo sni nenapadlo

jiš se o to ucházešto bylotak... .
Dokud % nám teta občas jen přijížděla, bylo

rozkoší býti nositelem této obludy. Když sle po

Ale nepracesal tak jen tisk, nýbrž matkou
byla kacateloa.$ karatolea valilsekaždou

«neděli příval nadávek a polop pejvznešenějších
neuk katolických do erdcí lidu. Šílené učení Lu
staerovo o záhubnesti dobrých skutků a o ospra
vedlnění „ekrse ameu toliko víra“, — vyhbabilo
«sesrdcílidí ačens©milosrdenstvík chudým,ne
smecným, o skutcích lásky k nepřátelům, — ped
jménem čistého evanjelia a nového světlaj

Tak se tedy působilo tiskem a kazatelnou
ste let, — zplozena byla svrchu zmíněná unie —
a fíše přišla v brozivý zmatek Každého
neku ozývalyse hlasy: Žijeme v předvečer

| Porovnejme tyto poměry před výbachem tři
cetěeté války s poměry nynějšími aspoň u nás v
Rakousku a v Čechách. Zdažneshledáváme veli

eg, podoba poměrů nymějších a tím, co jsme vyčili ze století šestnáctého a s počátku sedmnáctého.
Zdaliž pak přináší tisk náš jen poučení, ušlech
tění a pošebnání?! Jen slepý by mohl zapříti, še
užívásí tohoto „ušlechtilého“ umění kezlému uči
nilo tósk kletbou doby naší. [ sa dob našich je
písálků počet téměř nesčísiný. Máme zajisté nad
potřebu novin, které vše, co lidstvu bývalo drahé
a svatá, do bláta strhují, každého, kdo má jiný
nábled „pomlouvami a potupami tak seřežou, že
mnohdy „jako dábel vypadá. Zdaž nemáme nad
míru „paličekých listů“ brožurek, a obrazů, ano

i Aoaniček. A vdaž se též netisknov, nemalují, nevelebí až d básněmi nestydatosti ? |
Vejiký list, který sluje N. L., v skutečnosti

to však jest stkvělá živnostněmkvně, sklesl tak,Že pomocí delvetských soribentů dobláta strhuje
vše, co katalíkům svato a milo, a nestydí se oej

na tak jakodo dělali protestantětísamboatiVakgr
"letí šeatnáctém. Za N. L.kluše pak celá řada ven
Jsovských lístků všech odrud, jichž pisatelé a do
"pisovatelé ve své polovzdělané nadutosti poučují
ceký svět a hamobí každého, kdo jim je odporný.
Ane máme příklady, že se ze msty píšou ha.
nebná nařknutí do novin. Nejoblíbenějším řemeslem
těchto písálků je štvanice. Obzvláště pak mistrně
dílo potup a Štvavic dělají listy evanjelické, jimž

jako rapor nese-Šádek v Hlasech ze Sioná. Acose týká obrázků, jn máme na hanbu věku a národa

našeho „Šípy“, které malují biskupy akněze nej
ených 4apomínajíce, že tím malojc |pánů. í

A tak je to v Rakousku i jinde,
Němci, byť třeba me všude v té míře.

Líšíme se ovšem od Wtoletíšestnáctého tím,
že k náboženským půtkám přidaly jsme národnostní
a politická. A poslední útoky žatecké atd. ukázaly,
že tisk akutečně vyhubil ze srdcí všecku lásku a
všecko milogrdenství naplniv je ukrutenstrím di

zději k nám se přestěhovala, a u nás zbytek ži
vota trávila stalo se to nejvétším trápením. A jak
by nef Pomyslete si na všech stranách tolik ka
marádů, na obci a v lese tolik orajtus= a já musil
se starou, Časem jáš silné bručivou tetou táhnouti
na prochásku a vléci se s její taškou, z které
ostatné zamázely již všecky pamlsky až na tu ne
dokončenou punčochu, která ostatně ani žádným
pamiskem nebyle. Báh ví, jek dloubá již musila
býti, neboť pokud pematují, byla teta s ní stále
jen u lýtka.

-Ano to bylo trápení. A k tomu přistoupilo
jestě to, že když jsme si usedli někde ve stínu,
musil jsem tetě čísti, a byly to vždycky takové
nudné historie pro mne kluks, které si dávala
předčítati. Aspoň kdyby byla si vypůjčila někdy
nějaké čtení o Indiánech, ale to ne. Navrhoval
jsem to několikrát, ale vždy s nezdarem.

»Takové plácačky«=, říkala, sani do ruky by
to neměli lidem dávat, jakoby to její čtení bylo
bývalo něco lepšího. Aspoň tek jsem na to tehdy
pohlížel.

Jednou ale odvážil jsem se ji opakovati a
místo nabízeného jejího čtení, vytáhl jsem přece
jen »Indiány«. Byla to nějaká: Pomsta medvělí
tlepy (tak se jmenoval ten Indián) ale to jsem
tehdy dostal. Sebrala mi milou pomstu a hodila
to do pece. Což jsem se naplakal pro tu knížku
a co se naškvířil, než jsem uschránil pár krejcarů

v“

A kdo splodil tento tak řádící tisk? — Ka
thedra profesorů na vysokých školách nevěru hlá

re db Jako druhdy e kazatelny lil se do srdcílidských příval zhouby, tak to činí moobé katbe
dry vysokých škol evropských. Lid aůstává
ve zkáze aspoň o dvacet let, ne-li více,
vždy pozadu. — Dříve zkazí se vzdělaaci,ale
jejich skázonosné zásady dostávají se z nenáhla
přece do lidu, do národů.

. Že kazatelny pastorské taky dosud zábubně
pracují, to přesvědčení nám nevezme nikdo. Máme
svědky n. p. jak ve koná konfirmační cvičení a
kázání; slycháme pány mluviti o poúřbech. A je
to na lidu protestantském vůbec zaáti. Je v ka
ždémohledu radikálnější, v politicevášnivější.

Což divu, že za takového opětného působení
tieko, katbedry a kazatelny vše jest rozrušeno, že
všude zmatek, rozkol a zášť?

A rozbití říšské rady novověkou „unií“ libe
rálních Němců máme rovněž. Je to un.e prý na
obranu. V skutečnosti však má sloužiti k tomu,
aby aspoň v Čechách nemuseli Němci vrátiti Če
chům zabrané statky duchovní, n. p. rovnopráv
nost, sebsaprávu bez nadvlády jejich, ano i vzdě
lanost vůbec. Ano kdyby bylo možno, má ta unie
i k tomu aloažiti, abyi další přání liberálních
Němců, totiž vyhubení českého živlu a zabrání
části dosud neponěmčených vypluění došlo. A unie
ta, podobně jako protestanté, hledá zase oporu
v ciziněl

Zdaž nebudou podobné příčiny podobné míti
následky. Zdaž nežijem v předvečer veli
kého převratu? Zdažnebude rozhodovatiopět
meč? Kdozabrání při tom rozvratu myslí ipoli
tických poměrů výbuchu násilí. a tudíž občanské
válce? — Ano jak sám Lev XIII. dí zdaliž pak

e v předvečerveliké války, jejíšto jevištem
yl trojhran Paříž, Petrohrad, Říín!Vždyťi

Jinde všude všecko rozežráno liberalismem pod
jménem toho konečně prý pravého ovavjelia a
světla světa?

A vůdcové národů jake slepí drží se i dále
liberalismu! A co jeu ještě jim překáži, to jest —
katoliciemas. Ano tak to bylo i v šestnáctém i v
sedmnáctém století. Jen katolicismus překážel! A
co následovalo? — Zhouba války třicetileté, zbou
ba vlasti naší!

Pruty Svatoplukovy.
V listech, v nichž jsme před měsícem četli

urpatné akraté nájezdy proti všemukatolickému ;

by před soudem širší veřejnosti naprosto neobstáli),
aby rmut své duše tištěným slovem proti odvěké
mu a nezbytnému pořádku společenskému vylé

na ní, abych ji mohl kamarádovi zapiatit:, nebo
nechtěl ji žádným způsobem škodovati. Ani jsem
se tehdy na oringelšpile« © posvícení nemohl
svésti,

Zanevřel jsem tehdy zcela do opravdy na
tetu 1 na tu její tašku.

Konečně jsem se zbavil toho trápení. Sel
jsem do studií. Ach jak se mi ulebčilo ale jenom
právě, co jsem byl ve škole. Jak jsem přišel na
prázdniny, nastalo staré trapičství znova.

Vzpíral jsem se tomu sice vší sílou, ale by
jsem přece jenom sláb. Kdyby byla ažteta povaol
lila, nepovoll otec, který měl za to, že je to lepš
jíti na procházku se starou tetou a zavěsiti si ta
sku než jíti na procházku a zavěsiti si na ramě
nějakou »frndu« jako druzí študenti. Neměl jsemí
mu to konečně za zlé, neboť dozvěděl jsem se,
že študojí jenom právě na přímluvu a snad také
trochu oa podporu tety Tony.

Ale když jsem byl již po oktavě a měl jiti
na universitu, zdálo se mi to příliš mnoho tohati
se s tou obludou, která byla čím dále odřenější
a protivnější. A proto koupil jsem v městé jednom
pěknou kabelku, elegantní kousek, právě tak vel
kou co by tam věčnou svou punčoch mohla vlo
žiti a když byly tetiny narozeniny přinesl jsem
ji darem.

Ale sklamal jsem se šeredně ve své naději. 
Teta ji přijala sice s radostí ale ukládajíc ji pak



vali, čteme
Svatopluko .

„Svornost, svornos
být dnes heslem každého 5 „Svornost“ mé
býti lékem neblahých nynějších poměrů; „sver
nost“ má být klíčem k naší lepší budoucnosti.

Co pánovépřed měsícem neviděli, najedmounejvřeleji odporučují. .
3 Tím jsme se po zbytečných půtkách abojích,

k nimž jsme byli před měsícem pavstvem domu
eeni a které jsme také slavně vyhráli, octli zase
najednouna společné půdě. .

Páni totiž, odhodivše Špinavé své zbraně, se
kterými zase na různá katolická zařízení v po
slední době doráželi, aby ulidu duchovenstvozne
vážili, najednou © hlásí se ke stanovisku,
jež my zde jiš od počátku vycházení tohoto listu
bájíme a na kterém také perně stojíme a státi
budeme.

V národně-politickém ohledu vyřkli jsme na
těchto místech jiš bezpočtukráte tu zásadu, že vy
hledáváme to, co nás všechny Čecby spojuje v
jednu národní společnost a že činíme záležitostí

dřaděnou na ten Čas ony věci, v nichž 80 ná
edy jednotlivců různí a odchylují.

Nechceme dnesna to žalovati, še největšíčást
politiků a novinářů přítomné doby má za vrchol
moudrosti a za cíl svého působení opak tobo, co
my máme pro pokrok a dobřebytí našeho národa
za spasné a prospěšné. Pánové ti hledají totíš
zase pořád to, co nás Čechy různí, čehož jest
ovšem daleko méně, než-li je tobo, co nás Číní
dohromady jednotou národní a politickou.

Proto také veřejný a politický život český,
když pořád jenom neunavně vyhledává a slídí,
co nás různí, vypadá potom podle toho. Je samý
spor, samý boj, samá hádka, jež národnímu celku
donášejí jenom škody a oslabení. Zanedbání pak
pěstování všem společných záležitostí a zájmů zna
mená pro český národ bezkonečné ochromování
jeho sil a jeho mravní, národní i politické a pře
devším hospodářské zdatnosti.

Spory a kočkování o nepatrný počet pro ka
ždého více méně soukromých otázek brání nám
sledovati a pěstovati velké všenárodní díle a
potřeby.

Proto nás nyní volání po prutech Svatoplu
kových upřímně těší.

Avšak při tom uvésti sloší, že mínění všech,
kdo české veřejné politické záležitosti sledují, ne
vrcholí v náhledu, jakoby spůsob dosavádního če
ského řečnického politisování byl jedině a výhradně
onou lodí, po které lze u slaté rouno lepší
budoucnosti dovésti.

A tu stud a ohledy stranou! Jak se u nás
politisovalo a hospodařilo, to nám nejlépe povědí

Po novém roce 1898 budeme slaviti jubilenta
půlstoleté hospodářské a politické svobody u nás.
A tu by nebylo žádným nezáslužným činem, kdyby
se spočtlo, co půdy od r. 1848, 00 České půdy nám
pod nohama zniklo a mnoho-li dluhů vázne dnes
na té hrudě, kterou ještě držíme! A to by nebylo
také žádným nevlastenectvím spočísti, co Čechů
za tu dobu vlasti své opustilo a kosik jich dnes
za kus chleba v poměra přímo otrockém naším
politickým a národním odpůrcům slouží.

A to všechno mohlo se státi smutným pro
nás skutkem jenom následkem nedostatečného po
litického a hospodářského vychování českého lida,
kteroužto jeho slabou stránku naší nepřátelé a
protivníci tak výborně znají, že s ní proti nám
vydatně počítají!

Přítomné poměry u nás pauající nelze bráti
tak lehce se apoleháním, že tíha jejich zase po
mine. Ty jsou jenom ukazem a projevem stavu
trválým se stávajícího, který pro český národ není
nijak utěšeným.

Politické a národní výsady a svobody národů
odjakživa bez odporu jdou rukou v ruce s jejich
hospodářským postavením, 8 jejich majetkovým

| uděšené volání po —prolech

do papíru pravila: »Dékuji ti, Františku, na sto
krát, ale tahle moje stará poslouží mné již do
smrtí zcela dobřes. ——

Byl jsem zase na starém místě...
Konečně dokončil jsem studie a jako do

ktor zahájil jsem prszi v N..... Protože však
»není člověku dobře býti samotnému« ohlížel jsem
se podružce života a zvolil jsem si za vyvolenou
svého srdce dceru místního, zámožného obchod
nika: Boženku Pejchovou.

Svatba měla se odbývati co nejdříve. K ro
dinné této slavnosti očekávali jsme, mezi jinými
1 naši tetu Tony. Psala nám, že přijede přištího
dne.

Boženka nedala si to vzíti, aby nešla se mnou
naproti té, o které mne slyšela tolik vypravovati.
Byl jsem v dosti velkých rozpacích. Neboť leta
měla časem takové podivné nápady a z láště proti
mladým, hezkým damém bývala někdy až příliš
kousavou. Což jest-li provede něco takového i
proti Božence? A pak ta taška. Přijede-li s ní a
dá-li ji nésti Božence? Býl jsem trochu blázen ve
své lásce k nevěstě, plný starosti o její klid a plný
strachu, aby nebyla nemile dotknuta ...

Čekali jsme na nádraží. Vlak zepískl, zara
chotil a již otevírala se dvířka kupé a teta Tony
vystupovala — a to s taškou. Přijali jsme ji s
otevřenou náručí. Přitiskla upřímně Boženku. Byl

W

„A kdyš se na hospodářský otav a nama
etkové poměry českého národa daes bež brejií|

dětínské demýšlivosti podíváte, tu pochopíte ihned
maohé, proč jeto tak aproč to mení jinak — —

Vždyť vedoucí naše politické krahy snad to
již také vědí, že se za hranicemi v říši německé

dokoncesostapuji společnosti, které ai vybraly tenúčel, že nám budouv Českých zemích pod noba
ma půda odkupovati, aby nám konečně z českého
království sbyl pouze — vzdach, jehož se ostatně
Již nyní na některých místech v Čechách
cbati nesmí, kde by chtěl!

Český národ stojí před vážnou dobou a proto
oběma rakama soublasíme, když se u más volá
po prutech Svatoplukových.

Jsme nejrozbodněji proto, abychom se vohle
du národním a v ohledu politickémna všech stra
nách a ve všech oborech semknuli v nejsilnější
hráz, která by naše zájmy, uaše pokroky a pro
spěchy uchrániti mohla. A to bude mošno, kdyš
se předně na poli hospodářském usjednotíme o
společném postupu a když každý bude především
hleděti své majetkové poměry — v nicbš spočívá
největší díl svobody jednotlivce — e0 nejvíce zve

Jebiti, sdokonaliti, upevniti a ujistítí.
Považte a počítejte, kdyby český národ prů

tměrněhlava ke hlavě ročně, každý jeho člen uspořil
jeoom 10 zl., tedy za rok při šesti milionech
činí to 60,000.000 zl., což za deset let s úroky
representuje sumy, o nichž nemáme dnes ani poj
mu a které by při dalším takovém hospodářství
mohly dosti brzy znamenati základ lepší budouc
ností našeho národa, jiš nutno hledati především
na poli hospodářském.

Kdybychom tímto spůsobem, kterýž se mno
bým bude zdáti snad ideálním, ač ku provedení
jest, začali se vychovávati, tu během nových pá
desáti let vypadalby český národ docela jinak,
než-li vypadá dnes, kdy h většinou pracuje
jenom proto, aby mohl u svého národního nepří
tele —utratit —

Proto bychom se tomu nevspouzeli, kdyby
se u nás politicky částečně připřáhlo. Přáli bychom
si více péče na roli národohospodářské a zcela nic
bychom neželeli nynějšího planého krásořečnění,
ež se ostatně již všude všem soudným a moudrým

em protiví a hnusí.
Přešinutím politiky z koleje tlachů a mlu

vení o povídání na pole národobospodářské také
ihned bychom stáli na stanovisku, že bychom se
vysříhali všeho, co nás vzájemně dělí a že by
chom vyhledávali především a konečně jenom to,
60 nás spojuje a „pruty Svatoplukovy“ nesly by
nám své kouzelné ovoce.

Pronášíme tato slova v dnech pro národnía
politické poměryčeského národa nanejvýš neutě
šených. Aletěší nás, že na námi hájené národní
a politické stanovisko s úzkostí utíkají se dnes
činitelé, kteří v dobách, kdy tolik viditelných mra
čen nad českým lidem netáhio, stáli zbytečně a
bezůspěšné proti náboženským zásadám. Proto
ochotně s ními voláme:

„Prosíme a zapřícábáme všechny, komu
mír národů drabý a náboženství svaté, aby v těch
to pobnutých do překáželi všemu,co zapáchá
rotináboženským fanatismem. | Blíží se doba, kdy

bude roshodnuta národní otázka. Slovanů rakon
ských i jiných. Slované by prohlapovali, ano pří

mo proti sobě„Frcovali kdyby si stásku národníkomplikovali ještě s otáskami jinými. Vydávali by
se tím i nebezpečí, že prohrajou ve všech otázkách,
které se týkají jich“.

Proto doufáme, že tato slova především ves
mou si příště k srdci páni Slované s „Nár. L.“,
z jejichž medělního čísla jsme je s malou změnou
(V „N. L“ stálo „nábože “) a s vynecháním
zbytečného bambastického konce převsali. Těšíme
se, že vícekráte dle vlastní přísahy „problapovat“
a „proti sobě pracovat“ nebudou tím, še by otáz
ku národní komplikovali s otázkou jinou, jako je
ku př. otázka protinaboženskáý.

I
jsem celý šťastný. Sedli jsme do drožky a jeli
k domovu.

»Poslouchej hochu« ozvala se teta, když jsme
vjeli do ulic, „jest-li pak jsi nezapomněl na moji
tašku“ '

»Buďte bez starosti ta je na pravém místě«
odpověděl jsem s úsměvem. Chudák teta, kdyby
byla tušila, že jsem ji nechal na nádraží, vida
z ní čoubati prožluklou punčochu.

sDěkuji tila
sNemáte zač l«
»O nikoliv. Vidíš, když jsi mi psel, že jsi

se zasnoubil, tu jsem si umínila, že ze svých
úspor ti něco přivezu na začátek do domácnosti.
Nějakou tu desítku budeš myslím potřebovati.«

„O jak jste hodná tetičko Is a stiskl jsem ji
scvrklou ruku.

„Nech tobo, nech toho. Béla jsem se jenom,
aby mi to někdo po cesté nevzal. A tu jsem si
umínils, že to schovám tam, kde to nikdo nebude
hledati«.

„No— am!
»Schovala jsem to pod punčochu do svojí

staré tašky, neboť, kdo by hledal v takovém odře
ném starém hadru peníze. Co říkáš?“

Kdyby vedle mne byl snad udeřil blesk, ne
byl bych se tak lekl jako po těchto slovech.

- — Bpolehajíce, Še-jako jiš stpobo mašich upří
mně vlasteneckýchnáhledů" dojde itentohojného
souhlasu a všech 8 vlastí svou a s Mjrřodem“svým
moudře a opravdově smýllejících mužů. 

O činnosti a významu dra. Fy:-L.
Riegra.

T.
se jedamloo srušení manských statků,

měl de eg o věcité jednu s velkýchsvých řečí,o míš napsaly tehdy „Národní Listy“, še Rieger osvěd
tu býti nejznalejším politikem, a že tato jeho

býti památkou v politickém životě Rekouaka.
té odpíral Rieger říšeké radě, pokud se týkalo

manských statků — jež v usilovala pro

ti — u kompetenci,stoje na tom,čl 20Oprávačeskékoruny, atu že jediná ýsněm
ušným jest k usnášení. To popudilo ministra Las
tou měrou, že urášlivě do se čĎeskéhokrále
ysla Otakara, a vášnivý odřezanec Dr. Giskra

nasval dokonce českou koruna mystickým vynálezemnové doby. (!) Takové útoky nemohly zůstatibez od
povědi; kdyš ale dr. Brauner vstal, aby ns surové
útoky ty po zásluze odpověděl, odňal mu předseda
Hein bes rospaků slovo. Tozpůsobilo mezi všemi slo
vanskými poslanci bouři, kterouš tehdejší dopisovatel
„Národních Listů“ vylíčil tímto živým způsobem:

Celá pravice, naši i Poláci, vstali co jeden muž
a volali, že protestují. Nastal smatek. Hein zvonil

jako na poplach. Nyní jste měli vidět Riegra! Kdybybyl malíř zachytil v tom okamáení, tu nejveleb
nější postavu, kterou jsem kdy viděl! Hměva vztek,
lítosť a pláč, — urašení a hrůza najednou zableskly
se v jeho tváři; jeho hlas se chvěl a dušen bhřeměl:„Za
to, co Brauner řekl, stojíme všickni“. Celá pravice
odohásela ze sněmovny, i Němec na galerii tle
skali a volali “Brávo“, Rieger třásl se na celém těle,
Smolka a Potocki s hněvem s pohrdáním pohlíželi na
Heina a mžikem byla pravicei galerie vyprázdněna.“

Ještě mnohou ou řeč promluvil Dr. Rie
v této nešťastné ušší říšské radě: zejména jeho ve
řeč, kteronš přimlouval 6e -za savedení porotve věcech
tiskových potkala se s bouřlivým souhlasem a to lu
skutečně svobolomyslných nepřátel Riegrových, avěnk
co vše bylo platno! Hlasy české a tedy i hlas Riegrův
byly tu hlasy volajících na poušti a čĎeští saci,
vidouce marnost svých snah, počali říšskou radu mí
jeti, až táš dne 18.prosince 1862 byla uzavřena.

Od té doby po 17. roků Čechové se říšské rady
vadalovali. Od roka 1868do 1868obmesena byla par
lamontární činnost Riegrova ns Český sněm. Ždeahle
dáváme se s jeho jménem téměř v kašdé sněmovní
wchůzi mesi řečníky. Ať se jednalo o otázky čistě ho

é, jako o stavby zemských eilnic a dráh, —
o věci humanitní, jako úpravu blásince a choro

bínce, — af o věci čistě kulturní,jako zařízení polytechniky, neb upravení šrů učitslů při obecných
školách, — af o věci čistě národní, jako savodení če
ského jasyka ma universitě neb o rovné právo obou

jasyků na školách středních, = sé jednalo se komečnío věcičistě politické,jsko oadreasy k císaři připo
kusech o narovnánís r národemsa ministerstva
Belcrediho a Potockého neb o opravu volebního řádu
— Bieger vědy přistupoval ku své úloze svědomitě
připraven, nikdy neliboval si v -prásdných frasích,
ovládal úplně předmět jaký měl hájiti, medbal toho,
získá-li ai řečí svou příseň či nepřízeň a dovedli ©

byčejnou bystrostí i čeliti všem námitkám. —
Že nepřeháním ve svém úsudku, o tom dovoláévám bo
opět svědectví „Národních Listů“ ze dme 11. březte

PNESÉrer

1863, kteréš o vě řeči o volebního řádu

nepenlytento ek!„VidělijsmeRiegračastovrosfch okamšicích zápaziti mečem nevyrovnatelné vý
mlovnosti,obdivovalijame oheň» prudkosťjeho slov,

tenkrát ale mlavil jinak. — Byl zjevněš pohnut. Mavil mírná, vážně místyaš měkce. Důvody jeho byl
jasné, průsračné, nezvratné. Mluvil k rosumo a
srdci; v celé bytosti jeho, ve zvukujeho slov, ve vý
rasu jeho tváře bylo viděti, še slova jeho plymou z
nejhlubšího a mejovětějšího jebo“.

Roku1868češtíola ned 00prvé.mapamátné deklaraci, opustili i sněm,jehož větši
ne sávicela na vůli vlády ajenž nemohlibýt povafo
ván sa pravého reprmsentanta politického národa C
ského. o se,že tato abstinence nebude míti dlou
hého trvání; neboť jiš v roce 1870 povolán po Herb

U ——P—————[Ú
»Co pakse. ti stalo?« ptala se mne teta a

Boženka celá polekaná cbytla, mne zs ruce.
„Nic, nic!“ a nedbaje na ujíždějící drožku

vyskočil jsem ven a zpět k nádraží.
Skoro bez dechu dorazil jsem do čekárny

sle taška, ta protivná, ošklivá taška byla ta tam.
Se vším všudy ta tam. , ;

Sběhal jsem celé nádraží, ale tašky jsem ne
nalezl. Ptal jsem se portýra, ptalse sklepníků, ole
nikdo nevědél o ničem. Nechal jsem tam sice
adressu, slíbil i odměnu, ale taska, jakoby se pro

| padla. :
Byla pryč. '
Když jsem se vrátil a teta se dozvěděla, že

její taška i s perně nastřádanými penězi zmizela,
zarmoutila se velice. Nic nepomohlo, že jeme ji
to vymlouvali, už ji nic nemohlo potěšiti.

Hned po svatbě odjela pryč a ačkoliv jsem
ji zvával k sobě častokráte, ač zvala ji i Boženka
nepřijela. Nemohli jsme ji smířiti. .

Teprvé když u nás zafukal čáp a poprosil
jsem ji malému doktůrku sa kmotru — přijela.
Do vípku mu dala svoji závěť, ve které jmenován
byl jejím dědicem. Na mne věak se nepřestala
mrzeti do smrti, nemobla mi zapomenouti svoji
pýchu, jak říkala, pro kterou tak často i malič
kosti stanou se příčinou veliké škody.

Cítil jsem, jak jsem zbledl. FvantilehKohout



stovi — meblahépaměti — k sestavení ministerstva
hraběHohenwart.Počalosese zástupcičeskéhoná

Jiná "Olememse přispění“ ostatníchčelných po.Jindři sa při c po
fundamenslancůdohodlises vládounapamátných

tálních článcích a jíš se sdálo, že křífová cesta na

šeho pole ébo utrpení bude ukončena,že semě korumy édojdoušádoucí samosprávy a še maše
václavskáé koruna zastkví se t na skráních

ého krále. — Leč nepřátelé byli ještě nad
nás mocnějšími. Cisinec Beust,hrabě Andrassy,zá

stapci ivých Maďarů © i sám j
princeSaský Albert,s vůle Bismarkovy, pracovali se

všímúsilímproti v a m jeho "iBi lehl. vyjdou jednouj ,

přisanvačz“ velmí sajimavé Epráry © dvěRodinytrvající audienci, kterou měl y Bi u císaře.
národ vstoupil na to do nejostřejší passivní

oposice, která r. 1873 bohužel sesla: vstoupením
sedmi m ch poslanců na sněm.

1 vtéto celé době věnovalRieger, stoje včele

poslanců, veškerý svůj život službě národní; i v tétoobě hájil celou řadou památných řečí vparlamentech
j mimo ně jeho práva. Ano řečnictví, to bylo v první
řadě, jež založilo slávu Riegrovu.

Ač Rieger lásku českého lidu nejvíce si osmil a
v ní jedinou a nejkrásnější odměnu své práce nalesal
— přec nikdy nehleděl ze kašdou cenu sírkati a udr
Šeti zi popularitu, on lidu svémunelichotil, ale mlu
vil mu všdy pravdu, byti nerada se poslouchala.

Osobní povahaRiegrova pak byla všdy v ka
šdém směru dlechotná a on homosil se vědy řídkou
anášenlivostí k náhledům jiných. V letech šedesátých
a sedmdesátých podařilo se Riegrovi ze příspění svěč
nělého Sladkovského vlídností a omlouvráním častěji
sašebnati rostržky, ješ hrosily vypoknouti mesi če
skými poslanci. A ještě v posledních dnech osvědčil
Bieger ušlechtilost svého smýšlení skutkem, jenž na
kašdého učinil hluboký dojem. Taktéš se zachoval
při smrti Grégrově.

Po více neš 80 roků byl dr. Jalins Grégr nejen
politickým ale i osobním odpůrcem jeho a pracoval
vydatně, aby zbaven byl Rieger v českém lidu své
dávné neobmezené lásky — a hle!sotva še dr. G
oči zavřel, Rieger opěchal, aby vadal pocta sesnul
mu. Nerosvasšoval, čím zesnulý mu ublížil, byl jen
pamětliv služeb, jaš Grégr prokásal národu a pro
národ svůj — jako všdy — zapomněl na svou osobu. —

Při všech svých vědomostech, svém politickém
roshledu, svém ryzém charakteru a neunavné praco

vitosti, nebyl ovšem ani Heger jako vůbec žádnýsmrtelník bes vad a slabostí. Jednouse slabostí těch,
kteráž jemu a někdy i národu přineslasklamání, byla
jeho snad často až přílěná důvěřivosf, a to nejen k
mužům, = nimiž společně pracoval ale i k odpůrcům
s někdy i k vládě. Jea sám veskrz přímým a neznaje
falše, hledal vlastnosti ty i a těch, s nimiž mu bylo
jednat;, a tím někdy chybil, jsko se ukázalo ku př.
u vídeňských punktací, kde spolehal na daný elib, že

bude v Čecháchcestou exekutivy český vnitřní úřadRÍ jazyk zaveden. Drahou vadou Riegrovousnad bylo,
že nepostaral se v čas o vzprušení klabu poslanců
přijímáním mladších, čílejších schopných cil. Ovšem
všechna vina nespadá tu na Riegra; neb on vzdalo
val se po většině záležitostí volebních; ale měl snad
v tomto směru pronésti roshodné slovo, a nebyl by
nikdy nastoupil ten úplný, náhlý převrat v szastou
poní národa, jaký stal se v roce 1891.

Ještě jině výtky činívají se Riegrovi, jichž opráv
němostale po nejlepším vědomía svědomí usnati nelze.
— Vytýká se mu, že vyhledával spojenství, která prý
necítí s národem. Tato výtka jest do jisté míry opráv

něnon jen v ústech toho, kdo chová přesvědčení žemy šlechty v boji za práva národa vůbec nepotřebu
jeme. —

Kdo ale vychází s náhledu, že náš národ jen
tehdy dojde svého cíle, budou li k dosažení jeho pra
covati všecky vretvy jeho, ten ve vyhledávání spojen
ství šlechty chyby hledati nemůže. Šlechta jest moc
mým činitelem v národě, jí patří skoro čtvrtina půdy
a přer ni těžko přejít k denníma pořádku. Proto o

spojenství šlechty ucházel se od počátku nejen Riegere i Palacký. Veškerá šlechta stála až do roku 1861
k národu v poměru nepřátelském a teprve kdyš seo

profossora Tomkovi podařilo v lednu 1861 ve svémytě docíliti schůsku Riegra s Jindř. Clamem, přilnul
tento k věci české, za ním šel Karel Sckwarzenbe
a tobdejší arcibiskup a tento nepatrný hlouček pří
znivců českého národa rostl, tak že na sněmu sem
ském v letech 1868 a 1868 Čechové se šlechtou jiš
všdy tvořili většinu. Ovšem, že šlechta naše v obledu
národním není ještě takovou, jakou bychom ci ji míti

řáli. Naše šlechta je rozhodně konservativní a kato
jcky smýdlející, věrna svým tradicím. Proto není

litické, aby národ, jenž nedošel ještě zajištění svého

mos podá býtí, odmítal ruku, kterou muněkdo k pomoci vá jenproto,še tentopomocníkve všem
stejně s ním nesmýšlí. Naopak rozumnější je politika,
abychom taktním jednáním hleděli šlechtu názorům

„svým získávati, A pracovali k tomu, aby konečněsplynule v jednos národem, v němš kořenysíly jejíspočívají.
Je-li ale s jedné strany skutečně pravdou, že

Šlechta naše necítí s národem anemá pororamění projeho potřeby,a je-li s drahé strany taképravdou, že
my šlechtyk naší národní práci nepotřebujeme a mů
Šeme obejíti se bez ní, museli bychom vtéto věci

jednati také poněkud důsledněji. — Kdyš se ale najedné straně volá „nepotřebujeme šlechty“ a na druhé
straně náš venkov, který přece bývá problášován za
jádro české demokracie, má-li jen ve svém obvodu po
někud schopného kavalíra, staví jej s největší ochotou

práva nje „pkresníchzaptapite stev a jiných samo
vných a k prpareně orporací — věra ne

poskytaje to B jiš vážného obrasu. — rdívalo sokonce, že Rieger nachásel se ve vleku Clam Mar
tinice a šlechty. Muže ty poutal svazek přátelský. —
Ostatně četl kašdý v posledních letech častěji v „Ná
rod. Listech“ o Jindř. Clamovi, „še byl naším nejby
střejším a nejprozíravějším státníkem,“ a bylo by to
tedy nad hříchem, přijímati rady od takového muže,

vázŠ aměřajerada ta kdobrunároda? Coš mejdounaší poslanci svorně 00 zástupci šlechty, Poláků,

Slovinců, Dalmatinců a katolických Němců zrovna
jakoto činili dříveStaročeší?

Pravda o upravení kongruy:
Pohoršení, které vyvolaly „Národní Listy“ svými

články z krabů kočžských prý pocházejících, jistojistě
však v redakci přepracovaných, již minulo — a proto
atříslivě a dle pravdy možno vylíčiti snahy duchoven
stra za upravení jeho platů, a zejmena kroky vpp.
kaple.ů a ndp. biskupu Edv. Brynycha učiněné.

Každému vzdělanémaČechu, který jen poněkad
si všímá obrovské činnosti J. M. nejdůstojnějšího pana
biskupa královébradeckého, dostatečné může býti známo,
še snaha tohoto nadšeného a lid svůj včele milujícího
velepástýře k tomu se především nese, aby kněžstvo
jebo diecése vynikalo vzděláním, vzornými kněžskými
mravy, pracovitostí, obětovnou láskou ku svému ná

pracovati mohlo k duševnímu i hmotnému povznesení
českého lidu. Proto také nenapadne ani jednomu roz
umnému človéku myšlénka, že by tento velice prozí
ravý biskep nesoublasil u tím, aby se postavení jebo
kléru, jejž on co nejapřímněji miluje, poměrům časo
vým přiměřeně zlepšilo a kongrua nedostatečná zvýáila.

Než podivno, přece se ozvaly v listech proti
katolických hlasy, jakoby šlechetnýbiskup krá

onomu známému kaplanskému roucha kongruovému na
odpor se stavěl. Aby nížepsaný ukázal, že podobné
domněnkyjsou úplně prolbanými a nejméněřečeno
utrbačným!, vidí se nucena sděliti s českou veřej
ností bistorii onoho kongraovébo hnutí kaplanského
v diecési královébradecké a pověděti veřejně, — na
šádost některých spoludelegátů — i to, jak byla ka
plenská deputace tenkráte u Jeho Milosti nejdůstoj
vnějšího Makupa Edvarda Brynycha přijata. Bylť
nížepsaný svolavatelem této diecémí ka
planské schůze a spolo také členem de
putace odeslané k nejdůst. p. biskapoví
jakož i členem deputace vídeňské a má
u sebe dosud protokoly oněch předběžnýchschůzí.—

AKaplani moravští diecése olomoucké a brněn
ské odeslali r. 1896 a sice v měsíci“květnu deputaci
do Vídně, aby podala vládě i poslancům na říšské
radě petici o lepší úprava kongruy. Ministři i pobla
váři jednotlivých klubů slibovali svoji podporo, Když
brzo po té se jednalo o pravo platu úřednictva, br
naly se také petice od duchovenstra na ty a ony
poslance; z Čech po většině na pana Karla Adámka.
Aby celá záležitost opět neusnula a vláda si jednou
také upřímně vzpomněla přání a proseb duchovenstva
a za toa příčinou také pozměnila svůj máloslibný návrh,
pojal! slezský farář Fiček myšlénku, svolati do Vídně
schůzi, na níž by zastoupeny byly, pokud možno, vše
ckydiecése království a semí předlitavských. Pro
myšlénku ta agitovali mimo jiné na Moravě hlavně
pp. Pavelčík, Holba a říšský poslanec dr. Stojan. Za
Moravou přichvátaly diecése české a sice ohlášena
byla v „Čechu“ první schůze tobo drobu kaplanů
vikariátu Litomyšlského, kterů se konala dne 14. října
1896. Po té následovaly schůze v ostatních vikariátech
a diecésích. — Všeobecná schůze ve Vídni byla pů
vodně oznámena na první polovici měsíce listopadu.
Proto oížepsaný jako svolavatel delegátů kaplanských
nstanovil již 11. listopad ku společné rozpravěa sice
do Hradce Králové, Tak se také stalo. Dne 11. listo
padu 1896 sešlo se v místnostech „Obnovy“ 24 vi
kariátních kaplanských delegátů. Ze dvou vikariátů
došel písemní soublas, ze vikariétů po většině ně
meckých neozval se nikdo.

Před zabájením schůze odebrala se čtyřélenná
deputece k nejdůst. gener. vikáři p. Dr. Al. Frýdkovi,
jehkož Jeho Milost nejdp. biskup meškal té doby ve
Chrasti. Nejdůst. pan gen. vikář Mons. Dr. Alois
Frýdek přijal po svém obyčeji deputací vlídně, to
lk“ nad tím ae poněkud pozastavil a to právem, —
že snad pořadatelé zapomněli psáti o tom Jeho bisk.
Milosti. Když však deputace odpověděla, že také Jeho
biskapská Milost o tomto kroku jest zpravena, a že
ještě dnes deputace do Chrasti se edebéře, aby po
žádala ndp. biskupa o schválení všeho jednání, přál
pdp. generální vikář schůzi ranobo zdaru a vlídnými
elovy ji propustil.

Po té zahójena schůze delegátů o 9. hod. dop.
Předsedcu byl zvolen V. Marek, zapisovatelem V.
Sladomel. .

. Po delší jednomyslné debatě přijat návrh Dra.
Sobeichera sa podklad petice kaplanů diecése králové
bradecké.

Do výboru,kterýseměl| vbedoncnujaksio
tuto věc starati, zvoleni byli tito pánové: Ladvík J ©
línek, delegátvikariátuRychnovského,AlfonsHor
nek, del. vik. Polenského, Lad. Kalina, del. vik.
Čáslavekého, Frant. Kutnar, del. vik. Tratnovského,
Frant. Knap, del. vik. Poličského, Váci. Marek,
del. vik. Litomyšlského, Jos. Stejskal, deleg. vik.
Náchodakého, Josef Vomočil, del. vik. Jičínakého.

Při volbě tó byl brán hlavně zřetel na snad
nější spojení želesniční.

Delegáty pro sjezd Vídeňský, který se konal
26. Ustopadu 1896 zvoleni byli: Frant. Kutnar s
V. Marek. Rokování skončeno o 12. hod. dopal.

Dvoučlennoudeputaci, která měla vyžádatí schvá
lení této kaplanské úrady od Jeho biskopeké Milosti,
tvořili Al. Černík, delegát za vikar. Vysokomýtský
a Václav Marek, jelikož tito dva se mohli dostati
Ještě téhož dne domů.

- DeputarepřijeladoChrastipo 3. hod. a yl
ihned přijetaod nojdůst.pana Kašdémakněnš
diecósnímu bede s dostatek známo, jak přijímá Jeho

máMilost své duchovenstvo; nikoliv jako nadřízený,
lopřístapný pán, nýbrž jako nejlashavější otec, nej
upřímnější přítel. Tak přijal také kaplaaskoa deputaci
dne 11. listopadu 1896. „Včera jsem dostal
peaní“, pravil ku pisateli této zprávy velice laskavě,
„8 Da čem jste te todyusnesli ?“ Vyslechanv průb čb
celé porady a přehlédnuv tištěnoupotici kaplanů olo
movckých a jiné listiny, jež depetace s cebou měla,
připojil,abychom so také na to odvolali že
duchovenstva jest vésti matriky a obstea
rávati takto celou obšírace agenda pro
státní potřeby. Když ce doputace problé
sila, že stejným způsobem jedná so ta ©
faráře jako o kaplany, propestil po del
ším laskavém hovora nejdůst arcipastýř
jmenovanou doputaci vysloviv toliko své
přání, aby po té brzo byl zpraven o tom,
jak dopadne celů ta sáložitost ve Vídni
hlevsč u ministerstva a u jedaotlivýchklubů.
Mybiskapové doložil činili jsme cojeme
mobli, deojž Bůk, aby přání Vaše, hlavně
co se ponse a kviokronálek týče došla
konečného úopěchu a přál nám ordečně
mnoho zdara.

Mohl-liž laskavěji a příznivějinejdůstojnějšípam
biskep vyslechnouti přání svého kněžstva?

Také katolické politické družstvopod ochranou

A„58 Nep. přálo našemu sjezdu a snažení věshozdaru.
Jehočesképrohlášeníbylotaké nížepsanýmv oné

vídeňské schůzi přečteno a vyvolalo všeobecný jásot.
Tentokráte i Němci zde přítomaí volali: „Výborně“
a „Slával“ —

Všempp. kaplanámdiecésekrálovéhradeckéjsou
tyto všecky věci známy. Neboť je četli v oběžnících,
které odeslány byly na jednotlivé delegáty za tím úče
lem, aby po vikariátě kolovaly. Proto ani jediný ze
mladších knězí nemohl pochybovati o upřímné lásce
Jeho Milosti nejdůst. pana biskupa vůči svému kněž
stvu tím méně snad tyrditi, že by nejdůstojnější pam
biskop nebyl pro zvýšeníkongroy apro zlepšení hanot
vého postavení svého mladšího dachovenstva.

Česká veřejnosti, posuď nyní, z jakých pramenů
čerpají listy protikatolické svoje správy. Ve Hlinsku,
dne 6. prosince 1897. Vaci Marek, kaplan-delegát,
t. č. administrator.

Pozn. redakce: Co říká toma dopise rod
„Nár.Listů“, pan Kalaš, známý odpůrcekatolických
kněží a veliký velebitel pravoslaví?

;

Politický přehled.
Českopolské sbratření, jehoždůraznými

zastanci vždy jeme byli, slavilo v neděli a v Í
v Krakově, v dávném to sídle králů polských, pravé
trinmfy. K slavnosti přijelo 12českých poslanců z Čech
a Moravy, dále Chorvati kněs, Bianchini a Vakovič.
Slovanské poselstvo přivítali na nádraší tisíce lidu a
členové polského klubu a obecního sastepitelstva.
V neděli o 3. hodině odp. konala se za předsednictví

lance dr. Weigla schůze lidu v Sokolovně. Dr.
acák a Bianchini velebili nadšanějednota slo

vanskou, načež pojednalo politické situaci dr.Soko
lovski, kterýodsoudil obstrakci Němců. Lidovýpol

ský poslanec dr. Danělák dovozovalnezbytnost alovanské vzájemnosti, žádal úplnou rovnoprávnost Slo
vanů. BResolucev tomto smyslu přijaty jednohlasně.
V nich se vyslovila také polským a českým poslancům
důvěra. Socialistickým polekýmposlancům vyslovilo
se nejostřejší odsouzení. Telegrafickýhold zaslán byl
císaři. Sympatický projev byl zaslán Dr. Ebeabochovi,
jako předsedovi jediné pravé německé stramy. Večer
na banketu oslavována byla shoda českopolská a vzá
jemnost slovanská. Poslanec kněz Stojalowski vy
slovil se rovněž pro elovanskou jednota. V
byli poslanci čeští předmětem stálé pozormosti pol
skéholidua krakovskéhoměšťanstva.Vúterýodpo
ledne doprovodili polští i České a moravské
poslance až do Přerova, kde moravský lid t nad
Šeně přivítal bratry Poláky. Od utvrzemí
shody lze očekávati to nejlepší.

Českoněmocké vyjednáváníchcevlkda
vánocích znova zahájiti. avním předmětem vy

jednávání budou jazyková nařízení. v
Český místodržitel hr.Coadenbovemešká

vě ve Vídni. Zpráva, že má býti nahbrašva generá

em Davidempe,vyvrací Povolání jeho do Vídně s0avisíprýsesvol českéhosněmu,jemžseochází
obyčejně po vanocích. O zrušení stanného právav
Praze, ač tím živnostníci nesmírně trpí, (0 Ba
mluví.

Změny zemských státních hodno
stářů. Místodržitelem v Istrii ee stal hr. Goče, sem
ským presidentemv Bukoviněbaron Bourguigneom,
zemským presidentem v Korutanech se stal rytíř
Freydenegg, zemským presidentemv Solnohradě
se stal hr. Saint Juliea Wallsee.Dvornímradoa
u místodržitelství v Brně stal se hrabě dr. Fr. Czer

nín na místě urputného Němcebarona Hoina, jenůbyl přeložen do Lince.
Hrabě Gelnchovski bylod

císaře udělením velkokříže sv. Š Císař tím vy
slovil souhlas se zahraniční politikou hr. Golachov
ského, kterou schválily též obě delegace. Vyzmame
mánímtím mábýti kladen zároveň d mAzovněžší
jednota říše, vnitřními boji tak ohroženou.

Velitelem námořnictva a náčelníkem
námořnického odbora v ministerstva války jmenován
na místo zvěčnělého admirála Stermecka viceadmirál
baron Spauam.



Boekouští biskupové vydali
list ku slavnosti SOlotéhoknéšského jubilea

SE VOHtáži posměnil markýz Eudiní své m)VI l ýs Radia
misterstvo. Visconti-Vemosta,Brin, Branca, Lasalti a
Sineo zůstali v úřadech,San Marzano stal se mi
mistremválky, Galle vyučování,Povencelli vežeje
mýchprací, Cocco-Ortu orby a Zanardelli, ne
toricky anámý liberál a přítel rakouské irrideaty, stal
ee ministrem epravedlnosti.

Český úřední list na Moravě, „Brača
ské Noviny“, zavedla vláda právě na Moravě.

VWUhrách bylo sice provisoriam
ve finančním výborupřijato, avšak Košatovci chtějí

vádět obstrakci, tak aby ve sačmovněprovisoriam
fotos přijata býti nemohlo a došlo v Uhrách kosobní
unii s Rakouskem, tak aby Uhry měly sumostatnou
zahraniční, obchodní a celní politiku. Sněmovna te
teď radí o opravení poměrů semědělských dělníků.

Raským poslancem v Srbskusostal
vyslsneckýrada v Cařihradě,Šadovakij.

Drobné zprávy.
Areibiskupem v Glorie! stal se lublaň

ský biskup dr. Missia, horlivý Slovinec.
Premece. Vidp.František Reyl, zasloužilý

ředitel zdejšího Borromea a předseda spolku katoli
ckých tovaryšů a redaktor „Časových úvah“ byl dne
9. prosince ma starobylé české c. k. Karlo-Ferdinand
ské universitě v Praze za doktora buhosloví veřejně
a slavně povýšen. Pan doktor Beyl sajímavou
vědeckou práci disertační. Promoce dálase sa přítom
ností přemnohactitelů, přátela známých vdp. doktora a
oboačlenů rodiny. J.Magnificence dr. Eug. Kadeřá
vek, c. k. universitní rektor, th. dr. Gabriel Pechá

ček, c. k. prof. bohosloví a th. dr. A. Krištěfohváp. kanovník vdp. Reyla promovali, pří čemž m

náp dr- Pecháček velice významnou řeč asi toboto
: „Kladu si sačest VašiMagnificonci ředetavitikandidáta doktorátu bohosloví, vdp. Františka Reyla,

rektora atd.“ Po dátech životop:sných vyznačil vidp.
prof. Pecháček, že veškerá studia a přísné skoušky
vykonal kandidát s vyznamenáním, a že pro ovoji
nezištnost, obětavost a horlivost o roskvět katol. života
spolkového jakož i katolického tisku od J. B. Milosti

ndp. bisk. Jana N. Brynrcha byl vyznamenán, a ježtoprof. sbor theolog. fak i disertační práci kandi

dátovu za výtečnou uznal, doporučoval jej vdp. prof.Pecháček za doktora theologie. Na to promluvil Jeho

Magait vdp. rektor Kadeřávek, a uvedl, še na základě všeho vědění, zkušenosti a doporučení vdp. Reyla
ve sbor doktorů theologie uvádí. Vdp. dr. Kryštůfek
na to prohlásildp. Fr. Reyla za doktora theologie
a odevzdal ma diplom. Vděkovací řečidr. Reyl především
poděkoval Pánu Bohu, dále J. V. císaři a králi, vspo
menal J. Sv. papeže Lva XUI., J. Em. ndp. kardinála
arcibiskupa Františka de Paula, děkoval al. c. k. pro
moční komisi a svému vrch. důst. pastýři ndp. biek.
Edv. Janu Brynychori, jehož blahosklonné přízní dé
koval za své postavení, a konečně upřímnými slovy
děkoval pramovent pp. hostům z Hradce Králové a
z Prahy. Tím významný akt ten skončil.

Jiménování. Ministerskýrada dr. A. Besek

jmenován byl odborným přednostou v ministerstvuvyučování, Dr. Rezek jest vynikající český historik.
Osobní. Pravnípraktikantp. Ivan Srdinko

jmenován auskultantem.
Pochvaloé nzmání. SlečnaFrantiška

Mazurová, řídící učitelka v Jaroměři obdršela od
J. B. Milosti a nejdůst. konsistoře tento pochvalný
list: Ctěné slečně Františce Maszurové, nčiteloe na
obecné škole v Jaroměři: Potěšitelná o Vás. ctěná
slečno, nás došla zvěsť. že celé čtvrt století na roli
školské nennavnou horlivostí pracujíc, dírky Vašemu
vychování avéřené netoliko v duchu katolické víry vy
učujete, ale i sama, co slovem do srdcí dívek vštěpu
jete, svým příkladem mocně podporujete, povinnosti
své víry konajíc. i nad to ardcem dobročinným
k chudé školské mládeži Inete a zbožuou mysl svou
i obětavostí pro chrám Páně v Bejšti, farní to chrám
Vašeho rodiště, jste chvalně osvědčila, vyslovuje Vám
biskupské Konsistorinm jménem avým a spolu jménem
nejdůstojnějšího biskupského Ordinariátu sa všecky
ty výjevy Vašeho výtečnéhovychovatelského, sbožného
a dobročinného srdce vřelé díky a plné uznání Vašich
nevšedních zásluh v obora školském, pomocí Boží a
svým přičiněním získaných. kojíc se tou nadějí, že i
na dále eeč budete, na 16 záslužné dráze školské, po
které jste dvacet a pět roků neunavně kráčela, nesouc
trpělivě dne břímě i horka, dále pokračovati budete
k dobru Církve a naší milé vlasti. B. Kons. dne 32.
rotince 1897. Th. Dr. Alois Frýdek, gen. vikář.,
rant. Hampl, rada a kancléř.

Pedporujme české vyhmamee. Do
Hradce Králové se uchýlil čalouník a dekoratér pan
Josef Zá vorka, který rozeštvanými chebskými Němci
vyhnán a vystěhován byl s městečka Kinšperku. Pan
Závorka jest dovrý 3 šivnostník, neboť za své

výrobky vyznamenán byl dříve čestným diplomem nachebské výstavě. Pan Josef Závorka nalezl se evoa
rodinou prozatímný útulek u p. Julia Pokorného, ko
šelaha v Tomkově ulici. Prosíme dobrých lidí, aby
poskytnutím práce neb zatímné podpory, umožnili ma
založiti si zde lepší existenci než dosud.

Ve prospěch ntiskovaných českých
memšim uspořádaly české spolky v Norém Městě
n. M. zábavu, která vynesla přes 100 zl. Starostové
obcí zdejšího okresu podali odn test proti
snásilňováníčeskýchmenšin včehác .PO PO

Edip král, rozmarná parodistickéspěvohra
rovozována byla ve středu večer v Měšťanské zdejší

Dasedě Dirigent p. K nepr » všichni účinkojící slavili
pravé triumfy.

Pan Mošna v Hradce) Králové. Diva
delní společnost p. řiditele Chmelenského pozvala
p. Slukova a Seifertovi nevyrovnatelného komika Ná

|

listy, protinimíttesil
bojovného vojína satklo a odsedlo,

čemuů se však toato houževnatěbránil.

ma trati po blíže Třebechovic přejet jistá sluška,.
krátkým časem odešla =Hradce sealadby,

j odchod byla ohlásila.
Ženské listy. S radostí zaanamenámémo

Bový ik křesťansko-sociální,a to podnik nad jiné,

důležitý — „Ženské listy“ to křeslenskosociálních šen a dívek českých. Nepřeceňujeme hnutí
žen, svláště v ardci království, v Praze, nežoýfaktam,,
že sa půl rokupřihlácilosena©00členakikaspolku.
křest -sociálních šen a dívek českých— jest nesvrat
ným a samomluvícím důkazem, jak mocnfie činitelem

Právem řekl Jules Simon: „Strana, v jajími středa

a správně provedený, jakým jsou „Žemaké listy“.

ráce seriósní, pečlivé, opravdovým
Šené. —| Uvádíme jem kratičce , Slovo úrodné,
(velice pěkné!), článek s péra P. Potsa Kopala,

„Ženské Listy“ vycházstí budou 2. a.4. čtvrtekv mě
síci. Administrace je v Pětrossově ulici č. 200-II;

setím
důl

ové vánoční tombola, 4. Velný roskarou
ber Jar. Malý, jednatel.

Němel přestali strajkovaf Jahznámo,
sastavily* německé obce úřadování v přeneseměpůsob
nosti, aby vládním orgánům apůsobily, nesnáze. Úřady
následkem toho přijímalyod jednotlivců, daně jen vo
svých úřado a veškeré obscýlkya dbručování s
dálo poštou. S tám měli opt němečtí enosičníci vý
lohy a mrsutosti. Buď následkem této. okolnosti nebo

Hlarostové v přemasené působností oplkzrapovat.Tokástarostové v io t, Také
znamení doby. PA

„Svernest“ v Přelouči vudělávecíkře
stansko-katolický saciální spolek, požádá v neděli, dne
19. prosince 1897 v hostinci Hehmana „Ukrále
Otokara“ v Přelonči divadelní představení: „Pod kro
vem otoovským“. Činohra ve 8j ed J. Vávry.
Děj roku 1632 na zámku cerekvickém ráno a
končí před večerem. Začátek v 7 hodin. Výhradně pro
zvané. Vstapné: Sedadlo I. třídy 40 kr., sedadlo IL

třídy20 kr, místo kstání pro 30kr., prone
člena 15 kr.

Domácíslavnostvánočnihostromku
v ústavu hluchoněmých- Rudolfinum dne 23. prosince
o 4 hodině odpoledne, při které chudí ebovancí hlu
choněmí poděleni budou od ct. dobročinného komité

em šatstvem, obuví a jinými dárky. Vstup jestvolný.

Kuaratoriam ko zříseníčeskéodbornéškoly
koželnžské v Hradci Králové sestává = následujících

ů: JUDr. Frant. Ulrich, starosta král. věn. mégta
radce Králové, Jar. Červený, m. rada a továmík

v Hradci Král., L. Haněl, ředitel odbvrné školy pro
umělé zámečnictví a J. Vávra, řed. záložního úvěr
ního ústavu tamtéž, Fr. Polický, koželah a edarosta
města Jaroměře,Jan Macháček, koželuh astarosta
král. bor. města Hora Kutsá, Fr. J. Jiruěka, před
seda Ústředního spolku českých koželahů pzo králov

České a továrník koží v Týništi m. Orlicí, Alois
Nejedlý, továrník koží v Kuklenách, ©. Čerych,
továrník dubové tresti v Josefově,J. Jettmar, ma

Úte jačebníP ratoř n Hradci v a Jakubpurný, red.„Kož. L'stů“ a tajemník „Ustředního
spolku českých košeluhů“ vPraze

Zoěsti s východních Čech.
Z Bohuslavie. V neděli dne 13. prosince

konala katolická jednota zdejší — av.*Václav měsíční
schůzi v prostranném sále bostinském, který naplněn
byl členy jednoty i hosty. Dostavili se též starosta
obce p. Jan Králíček a všichni hodnostáři jedooty i
záložny. Schůzi zahájil srdečnou řečí dp. farář Hro
neš, který představil ohromášdění přítomného redak
tora Obnovy Frant. Štábla, jenš se uvolil promlu

viti o nynějších našich„Povinnostech a úkolech národ
non nější poskavoAo aěeho národa — vnals postav který ilo
klopotné práci těší se na bohatoužoň, kterou me
však přikvačivší bouře úplně sničí a tak zmaří dlou

holeté naděje. Výhody hospodářské a národní, kteréjeme očekávali od obno vyrovnání s Uhry a od
opětného zbudování bývalé pravice se neusku tečnil
a tak lid náš hospodářsky zubožený, musí teprve
vzdálené bndoucnosti doufati zlepšení vých poměrů.
Musíme sobě proto co nejtoušebněji přáti, aby v na
šem životě veřejném nastoupila klídná rozvaha místo
vášní, rozum místo nerozumu,aby alespoňw všosekpro
náš lid nejdůleštějších zavládla ta nejnutnéjší a
třebnější méra svormosti « součinnosti všech poctivých a

upřímných Čechů. Bohužel této rozvahy a svornost: po
strádali jeme až do nejposlednějších dnů na všech
stranách. Aco jest hlavní příčinoutohoto nantěšeného
zjevu? Příčinou nynějšího trudného stavu našeho jest
předně šalostná nesnášenlivost a nedostatek úcty k
cizímu přesvědčenía z toho vyplývající se rostylování
a roztříštění. Velice pochybili u nás ti, kteří u nás

to bylo i majím „. Ne

opak.mydnesvšicka)voláme: a
1horodá . l a ae moci „převilý jest ne a převaze

i došovní. Braté právo, samotné vlostenecké
"neděsní.nácm nepomůže. 'Myse ausíme ojedneliti k
préci společné, my se musíme vadělávati, aby
vadělsností ©mravní shtilostá předčili Němee. To,
CO60. dnes. péchá na i

Í

sval wastního popadu ušní-.

ky ae k PP, ŠDČJan ŠRálákaa r.. . oa Ra
konelsl rdaktůra Stanislava Karla, a. Schůsw

na bopečku byla přečetně.posluchadí,navštívena, saj
mén (ká oddam. Bohlei čabájil W
Jan Jedlička přivítaz svlášté vivší ae hoaky:

p. JUC. Sedláka, dr. Baštýře aKlonška. Poslanga
RDoleželseomluvilnemocía zadak.Sokolnemaj
nosti.Nato mnslámmanifestadníschůzi vKrakově

tal v něměvýjánzáslušný krok kslovanský

| bydžovským, de jeou. i kteží ve slé době pou
'kénali k tomu, čoko jest především
Jako Steročech Jsechce nie předhasovati, třeba umět

mínati na oří a slačno vati jem Ba věcí

ré. Dobrým je skutek Bydžovskýchpob. že zní:Blaho náročalLohkomyslnéchorání Němožnaříš
aké radě , fe jsme se vzchopili zojvíce k
tomu. co scházelo —=k svornosti národa, kteránesnárosdíluvsmýšlenínárodas neses0zacílem,
jediným, Nutno uti se o hlavních sásadách, za
něž bojajeme společně! V menších věcech můžeme 84
různiti, ale proto nebuďma sobě nepřátely, nekaceře
jemese, "mějmelásku kspolečné věci, k osobám úcty

— a celému národu jistě sepovede (Výborně!) Na mřečník ostřé potíral Němce, potírají jasykozou
rovnoprávn kteří sami edlí důkaz, de platná
ústava a říšská rada jsou k ovládání říší n opny
a še nezbytně třeba rozšířiti semskou samospzávu.
My Čechové se nikdy naších práv nevadéme. Obstrační
Němci nesmohli se ami kspolečnému manif za to
celá pravice ové, Poláci, Rasími, katoličtí Jiho
slované a Němcivydali společný manifest, v němš
prohlásili, že trvají ne sásadách vtrůnní adresse pra
vice vyslorených. Budeme-li se rakouští Slorané vzá
jemné podporovati, provedeme-li důkaz, še nelze bes
nás a protinám vládnouti, dosti jeme vykonali. Vy
bídnutí p.tajemníka Českého klubu, aby i
chové byli svorni provázenobylo bouřlivým ,
— JUDr. Baštýř vyslovil své potěšení, že národ půl
šel kpoznánío nutnostisvornostidříve,nešli se do
stavilo nebezpečí. Zdá se mu, fo nynější situací vrůo
ni jsme byli 10let zpět. A v této chvíli sedli se člo
nové výkonného výboru strany márední, aby otevřeně
a bes výhrad podepřeli celou svou váhou politickou
akci poslanců našeho národa (Výborně! Potlesk). Mezináminesmíbýtirozdílu,kdyžse jednáoto,aby00
nám stoho mála ještěbralo, co ještě zbylo,J
símebájí sjednoceni. Přání národní stran abybyla vybudována tato svormosťtak, aby kaddý z más,
kdo jest echopný a dobré vůle, mohl třeba jako
voják účinně sasáhnouti na obranu našich práv;
ráz situaci dnešní dodává naše nerozhodnost.
20, Že naše věrnosí, náš eomimentní ro
oddané dynastické amýšlení dojde
tak. A se odvášil i
dr. Fr. L.Rieger), še náležínám, čeho
byl v této chvíli padlou veličinou
vatiklid aodvahu,můžebýtidnesjedině
zlem. provolal ma sdar tomu, aby boj
Oermánstvem a Slovanstrem byl ve prospěch

bojován.Též dr. Klouček ho politiku
e nikoli politiku liknavosti. Jakodosud,0 ,

„a. s

místo rozumu a rozvahy rozpoutali vášně lide, aniž
měli záruky, še tím pro národ něčeho docílí. Vášeň

jde.Napředsemusímeotarati
deš. Řečník vyslovil dálepotěšení, še



knárodu ©dádalrosšíření práv sněmu,sproTlalívývolobel íd unašestaré va. Posléze byla
jednohlasněpřijataresoluce,s níž osten medů k

nh BePAYpprBONE,PMHo
S Rovač. 8. JosefskáJednotekonalami

alba nedělischůziasi 50členů,kterábyla
návštěvou našeho rodáka velect. pana Fr. Udráala
říšského poslanos,jemě žádosti naší oahotaě vyhověl

e všem přítomným členůmvysvětlovalKgran stav.Náš velect. pam poslanec jest znamenit:
Mšiv politickou situaci pravil dále: Boj
a Němcijest odvěký,se dnešních dnů však sdáse, še
mesi oběma mocnými kmenymá býti svedena a bitva
rozhodne. Němci vsadili všecko na jedau karta!
Všechna čest Al Němcůmkatolíkům; ti nás ne

sradili a mezradí, tak aspoň„dn se charakterní
pode strany katolické,spravedlivýdr. Ebenhoch.Dr.be vydal brožura „jasykové nařízení“; v této

tak spravedlivěf n Slovanech„oa f, te bynikdo s český elanc nivěji pro nás "00
jádřiti nemohlI Pravice Jest jednolité apožadavkům

u stran musí býti vrájemné vyhověno. Katolickéstrana má pro své požadavky ú důvody, které
musí 6e respektovati. „Národní listy“ nejsou orgánem
elodočeských poslanců často tendenčně píší proti nim.

Obrat náhlý vpolitice jaký nikdo neočekával způsobil Dr. Laegr, kterýv boji s Němcibál se opopula
ritu a oblíbenost, potlačilv sobě cit spravedlnosti,
nasadil páky na místech nejvyšších, zvrátil křeslo ba
deního a tak zvitězilo bezpráví nad právem |“ ZakrásnoupoučnoupolitickouřečvsdávánašeJednota

srdečné díky nabemo naděenémurodáku ařížskémuanciFr. Udršalovia prosíočastější takovou
Poritěvu. Zdař Bůh(

Zo Mlozského Předměstí. Vostředu,
dso 8. prosince konány Ty přednášky v našem felickém epolku. Prvý řečník, p. J. Vrabec, učitel
a Librantic, proslovíl řeč „o vychování“ s roshod

. Mlaril o vychování v rodině, v do
mácnosti s ve veřejném životě, jejíš podkladem má
býti vědy mravnost a zbošnost. Řečník zmínil se též,

jský šívot a výchovabyly u našich1předků, okásal,60 vychovávalo y v rodinách šlechtických,
na výtečný spis archiváře Frant. Dvorského

a dosry Zuzany Černínové z Harasova“. Pam
zmínilse dále o činechmužůnáboženskymravně

bovaných, vybísel lid k lásce, sbožnosti, k národní
statečností a vzájemné podpoře, a odporučil posléze
v čtení laciných kníh o vychovatelství:

Ochraňujte dítky“, vydaný v Brně osna 12 kr.) a

i
k

řE

tivnostník, poučení s výstrahy pro učně a tovaryše.
Výtečný tento spisekpoučuje čtenáře dosti edně
©tom, co pořádní občané vdivotě veřej věděti

n Ře Druký řečník,pan učitelFrant. Jelíneks otic promluvil snamenitou řeč „o vlastenec
tví“; objasnil především pojem vlasť a márod. Dále
popsal krásnoa naši vlasť, zmígil se o lásce našich
otců k vlasti, e trefně poukásal ne obrovský rozdíl

mezi blshoplodnýmvlastenootvím aprázdným vlastenčením. Poslnchače velmi zajímalo líčenívlastenectví
kněší a učitelů v dobé o národního probuzení,
kteří za práva a obroda názoda bojovalislovemi

písmem. uposorníl téš na Karla Havlíčka, který

případaš pravil, še člověk, který sám páchá špatnéousky a masvou čest rád zapomíná, dobrým a oprav
divým vlastomcem ani býti nemůže. Pravý vlastenec
netropí různic a svárů, nevelebí besnárodnosti a me
uinárodnosti. — Po ukončení těchto pontavýchřečí
poděkoval předesda spolku dp. farář Vaníčekoběma
řečníkům a prosil, aby nás opět a brsy nějakou před
náškoa potěšili, ooš oba páni učimiti slíbili. — Pak
vyslovil přání, aby obě řeči právě pronesené, přinesly

vážného užitku apřispěly k osvěženíkatolického ducha
v čoských rodinách a v životě veřejném,a končilpslovy: Dejš Bůh, na shledanou| J. K. V.

Z Chrasti. Vědomíkatolickéšíří se na všech
kranách, zvláště však v diecési naší horlivým půso

. bením neohrofeného ndp. biskupa našeho. Že i v okolí
našem probusenojest vědomí katolické, o tom svědčí

přečetsá návštěva, jíš se těší přednášky, které v katolické Jednotě naší konásám ndp. biskup. Celá měst
ská rada s purkmistremSieglem v čele, většina intel

ce s i s okolí scházejí se kašdou neděli
v nové budově, vystavené ndp. biskupem pro měšťan
skou dívčí školu, aby tam naslonchali poutavým ros

pravám o otáskách čaových. V první neděli adventní-promlouval ndp. biskup o Ihberalismu. Vysvětliv pojem
vé svobody — vyložil, co vlastně liberalismus jest,
je to celá soustava, která se anaší vymamiti člo

věka i od samého Boba, že tedy liberalismus ve svém
sákladě jest bezbošectrí. Dorodiv pak nesmyslnosť
atheismu — poukázal mistrným způsobem dle
benství o marnotratném synu — jaké zhoabné ná

sledky ná liberalismusuj tlivce i u celýchnárodů.Dokázal dále, že jedině návratk Bohu — což nepřátelé
vírkre potupně reakcí —zpátečuictvím — nazývají —

můše prospětjak jednotlivcům, tak i celým národům.— V druhé řečisvé pojednával ndp. biskup „o savo
bodě svědomí.“ Poukásav ze hlasu svědomí ozývajícího
"60 v duši kašdého člověka na původce tohoto a,
na Boha, dovodil, že neobmezená absolatní svoboda

-svědomí není vlastně žádná, nýbrš že svědomí říditi
so musí vůlí Boší, ktarou nejdokooaleji sjevnoa nalé

-zéme v křesťanství Aby vyvrátil pak námitku, jakob
církev katolické nepřála jinověrchm svobody svědomí,

-de je církev katolická netolerantní, vysvětlil njd. pan
biskup, co tolerance je a dokázal, še tolerance dá ao

"dobře arovnati se statečnestí, které nestrpí, aby jino
'věrecovíra jeho tupil a haněl. Dokázav v další řeči
"svá, proč vysláno bylo vojsko kříšácké proti Tábori
tům, přišel k bitvě na Bílé hoře; poukázal na to, že
mešlo ta nikterak o vlast, všádyť nezvolili ai stavové
-čeští králem svým nýbrž Fridricha — protes
tanta — Némos — slova českého jícího — a
vůdesm vojsk jejích byl Němec Thurn — nýbrá še to
byla vzpoura, kteroa spůsobila tantaká šlechta
proti legitimnímu (sákonitému) králiFerdinandu IL,
obávajíc se, aby nemasila navrátiti statky církvi ka
tolické zabrané, kdyby katolictví v zemi se vsmohlo.
Kratý pak trest stihl pány české nikoliv pro víru,

r vzpoura | panovatkovi.
Nojepiatými dálostaůdokásší pek náp. biskup, še

námitka protestantů, že jea církev je netolerantní, jevedlívá, že daleko krutěji pronásledovali

, do mocv rakousvých
měli. Úchvatnoututo řeč ukončilndp. k mkrosné smrti, kterou podstoupil převorJan Haug

nechtělusmatiJindžícho VII za blavu církve
jen oběšen — ma jiva ještě

mu braď — a když sahal
mu srdce s těla — promesl významná

CoTy, o Pane Ježíši, učiníš se urdcem mým“,
a po slovech těch skonal. Obrátiv psk mdp. biskup

na márod máš, svolal: „Co Ty, o Bode,

e národem mým.“ Bude-lii vyhyna pák čisténedopustíšzajisté,abynárodmůjvyhynul.“ ro
ck: 1 když nyní nepřátelé honůJejí, jakobyvyrvati chtěli ardce a našemu, srdce

národa našehozůstalo n vrněnáé,pak —národnáš
mravně silný — nepřátelé nepřemohou. Tím skončil

řečsvou — a děkovalvěm n jE četnoanávitšvas vyznáním, aby zase v j počtu p ne
dělí wesešli. Přijdeme“ na ahledanou“, svolali
všichni jako jedněmi ústy. — V třetí neděli adrentcí
promluvil ndp. biskup „o vadělanosti“ — v ední
pak neděli „o vlastenectví“. Výsnamnou tato řečpři
neseme pokudmoéná doslovně. Bylo by ai jen přáti,

zwt, n Í toto v jednotě naší neochbabovalo,nýbrššími přednáškami a zábavami dále bylo udržováno,
Doufáme,žese tak stane, aš jednotadono míst
ností svých 60 uje. A této další působnosti
jednoty naší volám: „Zdař Běhbi“

Ze Siatiňan. (Úmrtí). Dne 11. prosince
t r. sesnula v Pánu paní Kristina Schreibrová,
ros. Kaválkova, matka vidp. vikáře Antonína Schreibra
ve Slatiňanech. Pohřeb se konal v úterý za nesmír
ného účastenství lida, nebol stará těšila se pro
dobrotu ardce svého veliké oblibé. Čest badiš její
památce!

Z Úpice. Katolická jednota sdejší pořádale
8. t. m. veřejnou spolkovou schůzí, při níš jsme měli
příležitost slyšeti p. Vác. Myslivce z Prahy. Prostranná

místnost v inciPkáším jme byla velmičetněnavštívena, a 00 s jsme tovali bylo,
še i mnoho našich řemeslaíků doschůze ne dostavilo;

jen kdrě alespoň dobrou vůli vidíme a snahu chtítiposnati program náš. V řeči přesdvě hodiny trvající
rosvinul p.řečník obras nynějších meurovnaných po
měrů společenských, připojuje zároveň program strana
křesť.-sociální, která pracuje jen ve prospěch národa.
Trefně poukázal také k tomu, kam to dospělo s na
Šimisoc.demokratya jakdůkladněse našipániMla
dočeši ve svých maslících smýlili. — Po skončené
ředpášce přihlásilse ke slovu soc. demokrat občan

Zich, mu také předsedou dp. Kar. Monsingrem
uděleno bylo. Občan Zich bem slušným a ne

uráslivým snažil se vyvrátiti některé vývodyřečníkovy:ale dopadloto slabě—bledě—to musídoznati kašdý
nestranný té věci posusovatel. Rosumí se,še jako s0c.
demokrat nemohl ne uti „temného sředověku“
— ale aby zmínil se také o tom, jak to vlastně soc.

demo s tímnašimstátnímprávemmyslí—tona
se obratně vyhnul — ví asi, še o téhle věci dnes mlu
vití jest věcí nad míru ohoulostirou. V jedné věci
však zašel občan Zich trocha přílišdaleko, tvrdil, še

prý z katolické strany vyšla slova:od barona počínáověk. Pan Myalivec nabídli se mu, de mu dá moinost
vydělati si beské peníze, dokáše-li, še slova ta napsal
katolický spisovatel. Vůbec p.Myslivec po řeči občana
Zicha odpovědělmu tak troh č, že aál potleskemta
kořka 0e otřásal. Ku konci stala se schůzeponěkud
bouřlivou a padlo i několik ostrých slov — s polito
váním to snamenáváme — my nechceme hádek —
nám se o to jedná, aby nám bylo porosuméno; my
musíme zvítězití silou své myšlénky, ku nadávce a
podobného druhu věcemse nesníšíme nikdy ! Kéš schůze
tato jednotě naší mnoho zdaru přinese. m

Z Nevé Paky. „Okresnísirotčinec).Již po
6 roků adárně působí ve městě našem sl okresem za
lešený a vydršovaný sirotčinec, pod správou ctih. šk.
sester de Notre Dame, v němě stále 40—580dítek na
chází náhradu za rodiče v Pánu zesnulé. Ústav těčí
se přízni a sympatiím všech představených, a zejmé
na jsou to mnohé spanilomyslné dámy zdejší, které
neopominou šádné příležitosti, by potéšily a poda
rovaly svěřené sirotky. Tak i v nedávné slavnosti sva
tomikulášské darovaly dítkám velectěné dámy: paní
Annna Záhejska a pí. Terezie Záhejská, choťvelk 
obchodníka každá koš posvícenskýchkoláčů; pí. Ka
teřina Luocova, všem dítkámusenky; pí. Kretechme
rova, choť továrníka darovala 6 třikotových košil pro
hocby, 8 párů nátepniček, 3 páry pančoch, a 3 páry
rukavic pro dívky: nejmenovaná dáma zaslala cukro
ví. Správa okresního sirotčinec vyslovuje všem spani
Jomyslným damám a příznivcům jménem sirotků sr
dečné „Zaplať Báh“ s upřímným přáním, aby sv Mi
kuláš přímluvoa svou všem mnoho násobně nahradil.

nejí Třebovice m Čes. Třebové. Vobcij a stará školaúplně nedostatečná, proto po
mnoho let naléhalydd školní, aby nová školave
stavěla, než, obec pokud jen mohla, tomu ee bránila,
protože se v těchto smutných pro hospodáře časech
velikého nákladu a dlahbu obávala. Konečně nebylo

hnaotí a nyní škola moderní velice krásná roku lon
ského a Jetoáního nákladem 21.000 sl. blísko kostela
byla postavena. Občané mají s nové školy sice radost,
ale naříkají na veliké obecní přirážky, které je badoa
tížit po mnoho let. Než s pomocíBoží i dluh teoto
tak značný uo zaplatí, neboť sdejší lid je velice pra
covitý a šetrný, což vysvítá z toho, že tu nebylo a
není slýcháno, aby některého hos dlaby ze
statku vyhnali, jak bohažel v jiných obcích tak často
se stává. Jiš před mnohými roky a letos obzvláště

pel místní farář občany, aby si založili spořitelnuvsoru raffeisenovského, a letos k tomu taky do
šlo. Na posvání přijel k nám z Prahy, p. kontrolor
ústřední jednoty p. Brunner, a velikou ochotou a la
skavostí všechno vytvětlil a lid poučil potřebné ti
skopisy s sebou přivesl, a hned se přihlásilo 42 členů
sakladajících, kteří svého faráře si za předsedu zvolili
Další práce byla snadná. Ústřední spolek poslal nám
ohnivzdornou kassu, všecky potřebné kniby a tisko

isy asa to si pomecháeabvencisemakou,na kteroa

jnak b maeeli rok neb déle čekati. Vaec zán raffenicemových je v německých obcích v Čechách
mnoho se jich sákladá. Činnost započne
1. ledna 1896. Venkovské obce od niko

ho pomoc očekávati nemohou, musejí 00 organisovat
a pomoci si samy. Kóš by české obce následovaly
všady tento příklad!

Z Liberce. (Vysvráník boykottováníČechů.)

Liberecký orgánměsteké rady vydalA „Pátek rásnéprovolání k potírání Čechů.V provo se pravi:
„Němci k Němcům! Němečtí obyvatelé, podporujte
výhradně a jenom německé obchodníky, německé ti
vnostníky, německé řemeslníky, kupujte jen u Němců,
přijímejte jen Němce do svých služeb a bytů, vycho
vávejte vaše dítky, vaši mládež německy, vsdalujte so
všeho cizáctví, podporujte jenom své soukmenovce,
podporujte německou práci a německé umění! Všecko
mlavení, všecko demonetrování, všecko zpívání „Stráž
na Rýně“ nic nepomůže, pak-lí po slovech nenásledajt
skutky. Neboť nikoli slovy, nýbrž nacionálními skutky,
nacionální prací jedině se nám Němcům může pomoci,
jedině jimi udršíme města naše a území německými.
— Píše-li tak mluvčí slavné městské liberecké rady,

se nedivíme, še mladí liberečtí berserkerové dle
rady německého učence Mommesenavytloukali Čecbům
okna, krámy a byty. Ještě smutnějším zjevem však
jest, že při vytloukání české Besedy a české školy
pomáhali Mommsenovcůminternacionální dělníci, kteří
se s českých otců a matek arodili, To je smutné,
to bolí!

Hostinné. V našich řadách zase 0 jednu
mezeru více, a © jednoho bojovníka méně. Doprovodi
ji jeme dnes dne 4. prosince věčnému odpočinutí vldp.
Karla Kubna, děkana a faráře ze Žírče, jenž v před
tuše brzkého konce života přál si odpočívati na zde
ším břbitově v hrobě své matky. Byl to dojemnýprů
vod, jenž po vřelých slovech, ješ v kostele nad rakví
prones! zdejší vldp děkan a kanovník, městem 00
ubíral; 31 kněží šlo tu, a ten jeden a třicátý byl se
nior celé dnóceze, jenž G2let jit kráčí ton vinici Páně.
Hluboký dojem způsobila srdečná soustrast od J. B.
Milosti zaslaná, která v posledním okamšiku došla a
shromážděným v chrámu Páně přečtena byla; pozů
stali vyprosili ei ji k uechování co milou památku.
Měkký jest klín milé matky, muž odpočívej, bojovníče,
v něm een sladký! —

Z Jičíma. Zprávy o zvlčilémnásilí, páchaném
na naších bratřích v Žatci, Liberci, Jablonci, v Pod
moklí a na jiných místech, způsobily téš mezi ji
čínským obyvatelstvem vzrušení. Též u nás roz
bito bylo několik tabulí sklenných v místnostech Lo
severeinu, a následující den pak rosbita okna několika
židům a v německé, od židů nejvíce navštěvované škole.
Německé tabulky v botelu u města Hamburku a v ho
tela centrálním a jiné byly odatraněny, což obecenstvo
přijalo s povděkem. Výtržnosti později se opakovaly,
avšak i u nás savládá klid. Úplný pokoj ovšem ne
bude, dokud český lid nebude tísniti vědcmí, že ve
Vídni a v Prase se mu neměří stejným loktem s Němci.
Spravedlivé nevoli dali zástupci našeho města prů

haed při prvních zprávách o brutálnostech,
kterých se dopouštěli Němci na českých menšinách.
Městské sastupitelstvo v Jičíně usneslo se v mimo
řádné uchůzi jiš dne 2. prosince t. r. konané
saslati J. V. císaři a králi telegraficky tento projev:
Vaše c. a k. lské Veličenstvo! Zastapitelstvo
města Jičína jsouc do hloubi duše rozbořčeno neslý
chanými bratálnostmi a do nebe volajícími skutk
násilí, jakéž pácháno jest na rodných bratřích naši
v tak zvaném uzavřeném území královstrí Českého a

to jes proto, še nechtějí zapříti rodný jazyk svůj aže hlásí se k národu svómu a že se jim dostati mělo
jen malé části práva tak dlouho domáhaného, — obrací
se nevidouc jiade ochrany utlačených bratří svých

římo k nejjasnějšímu trůnu Vašeho Veličenstva vo
fejic u prosíc o právo, spravedlnost a ochranu jmění
a šivotů našich ohrožených eoukmenovců. Zároveň
prosíme snažně, aby se ohroženým menšinám českým
dostalo ochrany s nemenší rychlostí a rozhodností,
jako sakročeno bylo na potlačení bouří Pražských.

ude li procbě této vyhověno. odpadne zajisté důvod
k mimořádaým opatřením v Praze předsevzatým, za
jichž zrušení tímto rovněž prosíme. Ďůvěřajeme úplně
w moudrost a šlechetnost Vašeho Veličenstva, kterýš
ete,nou laskou všecky národy objímá a kterýž Své
jubileum uskutečněním opravdového smíru mesi oběma
národy nejskvěleji by koranoval. Bůh žehnej, zachovej
a opatruj Vaše Veličenstvo!

nyDÍ 174 a

BESIDKA.
Roztažitost.

Vvsokou politikou se u nás již každý přesy=
til. Všeobecně se doporučuje drobná práce. Drob
nosti, molekule, bacilý a mikroby zajímají teď
doktory i professory, jsou prý příčinou všech ne
mocí — drobností zajímají zvláště ty, kteří drob
ných nemají.

Co a kdo je toho příčinou? Inu, také mi
kroby a bacily, které všecko rozežerou, kteří se
dají do něho jako mol.

Před lety několik ferinů v Praze překvapilo
svět zprávou, že se vyskytl červ, který žereželezo,
To my známe ještě znamenitější červičky, ti po
žírejí jen bankovky a zlato. Zlata mají plnou bu
bu, plné kapsy. Za starodávna klaněli se ti Čer
vičkové zlatému teleti a teď zlato ťěchlo červíčků
prožírá a prostupuje celý svět.

Znáte něco o prostupnosti hmot a plynů
voňavých i nevoňavých — o prolínavosti tekutin
a kapalin? Neznáte-li, studujte pilně fysikul Ta
dává pro praktický život mnohé rady a pokyny.
Vefvsice mluví se také mnoho o roztažitosti.
Jak málo však lidí si při tom něco myslí. A přece



ta roztežitost zvláště u nás, v lidu českém mohla
by dojíti většího povšímnutí. Což to není každé.
mu nemilé, když jistí lidé se roztahují v železnič
ných vozích, v hostincích, kavárnách, na náměstích
brebentice v té nepříjemné samospasitelné!

Promluvíme si tedy trochu o roztažitosti.
Roztažitost jest ona fysická vlastnost těles,

že se teplem roztahojí, toliž že na objemu jim
přibývá. Kulička železná, která kroužkem dráténým
snadno projde, pak-li se rozpálí neb jen ohřeje,
kroužkem tím už neprojde. Obyčejný vzduch te
plem nabude objemu kolikanásobného, a povznáší
i balony do výšky.

Ale nejen tělese, ukazují na sobě tuto vlast
nost — roztažitost, nýbrž i živí tvorové a to
způsobem možno říci nevypočítatelným a nezmě
řitelným. A tvorové ti živí a rozumní s touto
Vlestností fysickou, v největší míře vyvinutou,
jsou u nás, jak již napovědíno — semité“

Ano, židé, jen žádný smích; však to doká
žeme lépe než mnohý fysik na hmotě.

Tedy důkazv. Mojžíšek přišel s pinklem do dě
diny, lehce proklouzl, totiž těžko nenesl — a pro
blédnuv si návsí — chodil proto lehce dům od
domu. Někdo ho vyhodil dveřmi, proklouzl, ale
druhými se vrátil a třebali — též oknem prolezl,
avšak jakmile se ve světnici ohřál, totiž obyvatele
do rukou dostal, pak nedostaneš bo žádnou dírou
z chalupy. Schytralý je jako tchoř, s nímž má
vůbec velmi mnohé vlastnosti společné,

Dříve se to stávalo pravidelně a teď namno
ze jen výminečně, ale proto přece užíjeme pří
tomnosti, vždyt sam: jsme toho očitými svědky.

Žid přijde s pinklem na rameně do vesnice lehce
— vždyť mu nikdo nebrání, najme si malou svět
ničku, otevře svůj pinkl a prodává. — Prodává
snadno, vždyf všecko umí dobře spravit. Přijde
sousedka za krejcar pro tkelounek a jehlu, žid ji
odmění skleničkou sladké kořalky neb rosolky,
aby si prý nerozpíchaly lásku! Po drubé přijde
sousedka nejen pro niti a jehlu, ale i pro cukr,
kávu, koření — a žid vždy přidá štamprli sladké
— a ta ji tak rozehřeje, že mu z vděčnosti nosí
len i peří, takže brzy z rukou židových nemůže
vylézt ani se statkem.

Příklad tábne. Ostatní sousedky se dozví,
že Mojžíšek traktfruje sladkou rosolinkou ; dostanou
také chuť a jdou si také pochutnat, až také uváz
v rukou židových.

Synkové a čeledíni potřebují peněz na mu
ziky a karty. Ošidí koně o oves, nějaký pytel od
nesou židovi do krámu místo tátovi na špejchar,
žid má tchoře rád a platí za ně likéry i penězi.

Dělník, podruh vidí v Mojžíškovi dobrodince,
dává na dluh. Což na tom, že píše dvojitou kří
dou.V sobotu ho to sice mrzí, ale Mojžíš mu to
vymluví štamprlí »jezovitskéca koňakem a přidá mu
ještě sosvětu« a»červánky«. Toláká. K nému přijde
také baráčník a chalupník a žid jim čeká až po
žních. Na podzim se chalupník škrábe arciť za
uchem, ale Mojžíš mu to dá zapít čertem a přidá
mu »právo lidu«. Ubohbéhochalupníka již drží sata
náš; pije, dokud poslední šindel a došek nepro
pije. —

Také hospodáři časem leccos potřebují, neb
žid má zboží dobré a slazené. On je také pans'áv.
Prodává rusy a poléky, slováckou slivovici, české
uzenice, hanácké klobásy a dalmátská vína. Chodí
tedy k němu pro své potřeby domácí rolnícii
řemeslníci, potom i bez potřeby si k němu zajdou
ra kapičku čerta, až se rozehbřejítak, že oemobou
z krámku vylézti. Ještě lépe, když žid má vedle
krámu hospodu. Pan Mojžíš umí bavit, vždyťode
bírá několikery německé noviny Presse a Tag
blatty, ba i »Radikální« a »Socialní«. Při povídání
o politice se to dobře pije a teď se ukáže ta vlast
nost fysická— roztažitost. Pan Mojžíšse roz
táhne po celé vesnici, ba i po celé farnosti a rol
níci i řemeslníci mu podtápějí ještě svými penězi,
že skutečně už nemůže vylézti z — dědiny. Neboť
ruce jeho roztáhly se na moohbé statky i chalupy,
na nichž dlubů u něho přibývá. On se roztabuje.

Koupí si dům, zařídí si velký pěkný obchod,
nemá už jen kořalku a pivo, ale i punčoviny,
jemné sodovky a likéry. Vše se hrne nyní k panu
Mojžišovi. Ovšem se přiroztáhne i dlužní koiba
pana Mojžíše, neboť dluhů přibývá. A jestli z prvu
psal Mojžíš jen na dveře, pak do malé knížečky,
musí si zříditi posléze velkou knihu na dluhy,
neb malá již nestačí. A tu se učí od Mojžíše vše
cko roztažitosti. Hrdla pijáků se roztabují i ža
ludky. Celá odrostla ves slaví šábes židovský a
svátek křesťanský a pan Mojžíš zavádí staronový
svátek, modrý pondělek. Vše se teď rostabuje; —
roztahuje se nepořádek v hospodářství, neboť
mnohý sedí raději v hospodě nežby oral, sil, hob
loval a vrtal. Domácnost klesá, stodoly a tobol.
ky jsou prázdny, sa to portmonka a sýpka Moj.
žíšova se roztahuje a rozšiřuje, neboť všichní do
ni snášejí a svátejí. Doma žena s dětmi nemá co
jíst, pláče a. hubuje, muž sladí si život u pana
Mojžíše.

Rozvážní a starší sousedé zbloudilé marně
naporínají. Ve vsi je už hodně teplo, dělník če
ledín, řemeslník i rolník dřou sena Mojžíše,a což
divu — že tento se roztáhl brzy tak, že už z dě
diny nemůže vylézti, proto ho drží bodří vesni
čané, aby jim neutekl největší dobrodinec. Drží
ho, protože by musel mnobý prodsti pole, cha

lupu astatek, a on byrád ještě aspoňdle jenéna
byl majetníkem. Že už jim není ve skutečnosti,
tof jisto. Dře se jen svému věřiteli. Oře, hope
seje, sklízí rolník, ale to jen pro dobrodince své,
ho. Nemůže si pak mnobý řemeslník a rolník po
ručit: žide, dej mi ještě jednu a udeřiti skle
nicí o stůl. Pan botelier již poroučí, kolik může
vypíti, sby mu nezůstal dlužen na věčnou oplátku.PonMojžíšjižserosehřál,takže zdědiny
nemůže — pro samé vazbya roztežitost. Konečné.
se dopálí. — A proč by nemohl? Nenadělal se
už dosti dobrodiní těm řemesiníkům 2 rolníkům,
nečekal jim, nespokojil se pořád jejich úpisy a
směnkami? On chce nyní peníze, vždyť 0n mesí
uzenice, pivo, víno, Iškéry, salámy, kosy, cukr,
kávu a železo také platit. Prodá několika chalup
níkům a rolníkům statky, že jim ani nezůstane,
kam by blavu položily rodiny jejich, prodá pole
a domy — složí svůj krám, a ze vsi vyjíždí řada
fór vysoce naložených nábytkem a skvosty; on
sám je už bezky tlustý, jednak že mu tím teplem
v dědině přibylo na těle a z chudého jako tříska
kdys židečka Mojžíška je otylý milostpén Moses,
jednak i v kapse nese toboltu naplnénou velkými
modráky. On přec vyjde z dědiny, poněvadž ho
rolníci konečně pustí, ztratí se s dědiny jako —
plyn.

A teď nastane ten drubý důkaz o rostažitel
nosti plynů nebo-li vzduchů,

Žid zajede do města, najme krám na pejhluč
nější ulicí neb na náměstí — zařídí si obchod
vetwas eppes rarese. Velké výkladní skříně, -elké
tebule skleněné s za nimi zboží to nejkrásnější,
pěkně vyložené, večer nad krámem a v krámu
několik plynových lamp, aby bylo všecko dobře
viděti. Teď už chodí k Mosesovi měšťáci, s ves
ničeny nemá už výhradně co dělct. Měšťácikupují
o všecko pryč. Pan Moses inseruje ve všech svo
bodomyslných a socialistických novinách, ohlašuje,
jsk dobré, krásné a výtečné zboží má — inseruje,
balamutí falešnými zprávami o láci zboží, saison
ními výprodeji, rozešle agenty na všecky strany
a ti lákají kupce, nadhéní panu Mosesovi až ra
dost, až se z toho rozchřívá a roztahuje. V krámě
volá milostpaní sem a tam, štípe služky do buc
latých tváří, kuchařkám Llichotí slečinkou, slečin
kám líbá ruce, bohatým pánům rolníkům a mě
šťtanům scká komplimenty na všecky strany.

Žid všudy místa najde a všude se roztahaje
do šířky, výšky idélky, ve všech směrech. Bez
žida není obchodu. Vyhledává ho stát, aby mu
půjčil peníze, prostý občan téhož státu, potřebuje

ind úředník i důstojník, boháč i chudák, vysoký inízký.
Žid se všude vetře jako vzduch. Kde jest

jen trochu místa, žid se vetře a jak již jednou je
na místě, více se nehne. Vypravuje se, že žid
přišel k nebesté bráněa že hosv. Petr nechtělpustit
do nebe. Žid však u brány stíl pořád, a jak sv.
Petr otvíral jedné dušičce tránu, žid — šup tam
pod rukama sv. Petra, bodil pytel svůj dolů a už
na něm seděl. Sv. Petr vyháněl ho, ale žid se
nedal, že prý sedí na svém. Sotva že sv. Petr se
vzdálil od brány, šid se ohlédl a už stál u jed
noho sloupu nebeského. V tom se sv. Petr vrátil
avida žida sloup pilovat, ptal se, co dělá? »Pru
buju,ešli že je to echt čibro«, pravil žid a — ho
nem na pytel. Zid vytlačí všady ty, meziněž vlezl.

KONKURS.
Počátkem příštího roku 1898

děkanském chrámu Páně sv.Vácelava v

místo řiditele kůru.
S místem tímto spojen jest plat ročach 800

korunr. č.a poplatkytj. stolármíOdkandidáta
se žádá, by měl abeolvovanou škola varhanickou,
přesně církevní zpěv a hudbu chorálaí by řídil.

Připomíná se, že v místě není soakromého
učitele hudby.

Patronátní úřád v Žamberku,
dne 10. prosince 1897.

Jesef Poláček, Ed. E
děkan. pstronátní komisař.

sepři
a

(Zasláno.)

Útvrtá valná schůz

podochranousv.JanaNep.vHradoi Erálové
bado vponášlídno27. prosincet. r.

v 1 hodinuodpoledne

vHradci Králové, Jiřkovatřída č.800.
Pořádek:

1. Zahájení schůze.
2. Jodnatelská zpráva. .
B. Zpráva účetní.
4. Volba norého výboru.
5. Volné návrhy.

Dle čl. 10.stanov musíbýti ve valnéschási

členů zastoupena, uzavírá se o hodinu později —
tedy otéto echůzive 2 hodiny—za každého
počtu členů. Dr. Alois Erýdek,

Pin$nález
se pronajme.

Bližší adělí administrace tohoto listu.

> Vývozdovšechzemí!
Na semké jebilejní výstavě v Praze s8gs. : Zlatá medalie
Na remaskéhoep. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1898
nejvyiší vyrnamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894- Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na

výstavě Československé »Praze 1895. I. cena.Čestný diplom N. V.
Česká, ne četných výstavách prvními cenami poctěna

ÚovÁnA BADŮRBA,planina harmonia a VATDARY

AL HUGO LAVTA
THradci Králové

Píllalní sklady :ve Vídni,III
Salesiaa 31. v Brmě,Orelskáuliceč.7.,vPrase:
Král. Vimedrady, Karlova
odporouší českému hadob
síma obecenstvasvá nejlépe

osvědčená

plena, pianina
sangliohouvepoličníioby

ladnézevníúpravě, zaručené n
trvanlivostí Aavyrovnané uhlazené1 vydatné vznčnosti

neobyčejně levných.
Tě m mády z výhodnýchpodnlnk

Obrázkovécemníkyna požádání s»darmaafranko,
Zárekapětiletá.

O- Vývozdovšechzemí! 8———
Na Vánoční "Om

wg- stromek

Vúctě oddaný

A ŠEXYNOHA,
cukrář na Velké podsíni v Hradei Králové.

K ŘERINÁ
v Praze,

Malá Karlova ulice.
číslo 147-I.,

. do poračuje
„uaceny tovární:

Župany
pro pány
Dok



Vánolí 4 nororočnídárky|

Václav Sole,
zlatník a stříbrnik,

přísežní soudní znalec a odhadcew Hradci Králové
(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojmě záso

>benýSo os ob aa c ramátovýc rků,
stříbrné stelní náčiní snového-a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlsté a stříbrné hodinky L ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých drahů se zárukou 1—3 roků sa
ceny levnější než všude jiade. Zlatí a
(340) stříbří v ohni galvanicky.

Veškeré sbožíje úředněskoušenoa značeno.

va, tš ozššerísprávbyRodsakwevyřirají
Vše za levné ceny.

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Jes'e chrámové* **"*fs, rerehro
Beží hroby + sobemkostelůzoahlazé

my v relifa řezané neb lité. Sock
Křížové Cesty 'vlkricar, sochy,oltáře4
veškerá kostelní zařízenídoporučuje uctivéumělecký zá

vod sochařský h řezbářský

Yosefa Krejčíka o Prase.
Plsárna ly na Létné 618-VIi. — Sklad Eliščina třfs. 34.—Ilustrovanécenníky,nákresya rozpočtyfranko

Výhodné platební opdmínky.

Veledůstojnéme duchooenstow

a- : nánočnímuobdob|

obrázků svatých
m sa nejlevnější ceny. |

JOSEF PACÁK,
(ArmaÚměžMahrle) oHradci Králové.

P todlhábdíbed- hábhíBéhiíbáníbb Ani

Praktické

| rychloprací stroje

prd dla ak docíleníčistéhoprádla, aniž by tím prá- P
3 dlo trpělo, shotovujestrojníckádílna $

4 J. Bucka ve Smidarech, |
3 kde možno téš veškeré hoepodářeké siroje nej- KGS
2 novější soustavy důkladně shotovené sa ceny P
: levné nbdržetí. sa p
. Upozorňuji na zdokonalené nejnovější řezací £
3 stroje excentrické e mláticí stroje s kuličkovými $34
A ložisky.Prací stroje má téš na skladě p.Karel É
9 Dušek, ne or. Jenském nám. v Bradci Králové ©
J a p. Kolét, hotelier v Bělobradě.
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J.BARTA,
V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

deporučaje se P. T. kodžstva a patro
7 nátním úřadům

„M DMM CK S DE C 0 C

JAN HORÁK
soukeník

V RYOCHNOVĚNK
nabízínadobuzimní

čistě vlněné látky
SRB"vlastní výroby."E

Vzorky napoládiaí zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojn a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím,abymii dáledůvěrasvou,věnovalia sli

buj. vědy vzornou, poctivou obsluhu. 16
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V. VACEK,
ZÁVOd Šškolkářský mmm

——.———. A
mm v Pamětníku u Chlumeen. C.

nabízí

pro zimní a jarní vysasování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sasenice pro živé
ploty, křovinyozdobné, konifery, dívoké stro
my pro stromořadí, plhňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

sboží. — Poučný cenník zdarma. 24

JE SPISYE
Jeho Biskupské Milosti

Edvarda Brynycha:
Díle lidí. Obrásky ze smíšené ceady a se světa. Druhé

oprav. vydání. Cena 60 kr.
Kříše a kalichy. Obrázky ze smíšené osady. Drahé

oprav. vydání. Cena 1 sl.
Naše vesnice po roce 1860. Sbírka obrásků a poví

dek, jež lidu českému papeal. 3. vyd. Cena sl. 1-20
Růženka. Obrázek s města s drahé polovice 19. století.

Cesa 20 kz.
Slovo kříše. Obrásky s pokročilé a smíšene osady

Drahé vydání. Cens 90 kr.
Cesta rozumu a srdceku spojení sKristem.K

sání postaí. Druhé vyd. Cena 30 kr.
Katechése pro první (po případě i drahou) třídu školy

obecné. Cena 86 kr.Mešníaobřadníkmíhaprolid. Cena50kr.,váz.
70 kr.. váz. v pl lesklém 80 kr., se slatou
ožízkou 1 si., v kůši 1 sl. 20 kr.

Pryní májová pobožnost na Vyšehradě. Cens50kr.
Seustavná katochetická kázání. Třetí vydání +

díly 6 ul. 40 kr. u
Seustevná litargická kázání. Drahévydání3 díly

6 zl. 20 kr.

Světle vé. Stračnější „Štítvíry“ k vycvičeníbibmo
vašoů katoliekých na osadách emíšených. Drahé
vydání. Cena $6 kr.

Upomínka na duchovní cvičení slsvené v Hredei
Králové od 27.—381 srpna 1888. Cena 80 kr.

Zachraň duši svou. Dvě řady postních řečí. Druhé
vydání. Cena 60 br. (236)

Cyrille-Methodějské -knihkupectví
Gustav F'rancl vwPraze,

(Melantrichova al., pslác měst. spořitelny.)

(Zasláno.)
Od medic. autorit vřele odporačené řecké víno

sílící prvéhořádu Bimwrodaphne 1láh. zl. 1-50
láh. 80 kr., v demijona 1 litr sl. 1-65 dodává

F. SEIDEL vwPraze, Vodičkovaul. 30. Hlavní

skladpo naše země;.éš drahý druh, méněsladký: Achaler sec.
za stejné ceny. Kdostání temtéš a vlékárně A.Spory

ňŘ čistý koúak v demijonu 1 litr sl. 3. —

ré i vyzmamenánízlatá melallona „mesínér.“ úrnické výstavě 1996. — Zásylky
drahou i poštou. (180)

Kočáry
nejnovější soustavy, práce solidní,

ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradci Králové.
Vysnamenán na výstavách: V Jaroměli stří
brnou, v Dobrušce zlatou, v Prase státhí
bronzovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší
vyznamenání čestný diplom s právem ení

| zlaté m lie s koranou. 78—AKXX M,

Dei

(hramá mánk:: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznáváseza výborné,bolestiutičujícínatírání;jestnaskladěvovšechlékárnáchza40kr.,70kr.a1zl.
Všeobecněoblíbený teste —

domácí prostředek
žádej vědy jen vpůvodních láhvíchs naší ochrannou

známkoukot
|

X M

Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“V Praze,

Mnichovské

Pschorrovo pivo
z velkopivovaru G. Pechorra v Mnichově, c. a k
dvorního dodavatele Jeho Veličenstva císaře ra
kouského, jakož i dvorního dodavatele Jeho Veli
čenstva císaře německého.

Toto pravé mnichovské pivo, které tak rychle
ve všech dílech světa oblíbenosti dosáhlo, dopo
ručuje se svými vynikajícími vlastnostmi a sice
svláštní jemností a příjemnou chutí, dále proté,
že je zbaveno veškerých kvasnic, což docíleno pa
steurováním (dle soustavy prof. Pasteura v Paříži)
jakož i svým velmi značným obsabem sladu. Nej
prvnější lékaři doporučuji je rádi a svědomitě.

Dále jest obsah alkoholu u Pachorrova piva
mnobem menší než ve světlém a zdánlivě jehčím
pivě. Jako lahodný nápoj zaujímí Pach orrovo
pivo na stole nejpřednějších rodin své oprávněno
místo.

Hlavní sklad pro Hradec Králové a okoli
nalezá 8e u pana

Adolfa Bařtipána v Hradci Králové
hotel „u černého koně.“

(MEG| Rejslššíey!

Vysnamenémna výstavě v Hradci Král.r. 1804
slatou medaili e diplomem.

způsobu vyrábím a konám ve
keré prácev ohor ten spadající
přesněa solidně na základě dlou

boletých zkušeností, re
če za nejlepší obsluhu a
nižší ceny neš všude

jinde,
Cténé přízni obecenstva
poroučí se v úctě plné

J. Čáslavský,
zubní teobnik (88)Pražskául č.77. vHradelKrál.

c b>

Kilovníkům krásného zpěvu
doporučuje

BP“velmi levné “jij

haroké kanárky
7 krásně a svočně trilkující

František Mádl
v Novém Bydžově.

SRP- Žádejte vysvětleníkorresp.lístkem! "NE

|nw9asySvůjksvému!

Selidní práce!



úd| JOITENSTTTTE
Koberce, záclony, hůně, přikrývky, pokrývky, žíněnky a žině

prvního čeekého závodu

AdolfaNovotného v Týništi n.0.W>jsou opravdu nejlepší.
Kdo u mne kupuje, českoa věo ruje! (i nejmenší zakázky c. vděčně jřijíe j

poj majía.... vyřídí.) 233P i

BaHARG

er vyšicístroje
jsou nejoblíbenější a nejvýkoe. Prodej ne pohodlné eplátkynější stroje pro rodinnou po- bes zvýšení ceny.

Ao ro ozen ozvy: VÁNOČNÍÚATY.sms sz zátasím =
tě za užiŠÍ o 48ošare m0vr je

velikou výkonnost, kteréž vlastnosti odedávna všeckyvýrobky Singer
Co. vyznemenávají.

. Šicí stro,e Si Co. jsou opatřeay na ramoně jménem SINGER, jakož
"1plaou frmou společnesti a e jedostati jen vnašich vlastníchzávodech.

Besplatné vyačování Wž modernímu umůléma vyšívání.

si Co. ako.ko. spol.Jiříkova třída 370.
Dřívější rma G. Neldlinger.

n Nabytek | Výbevy pro neviny,
Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

KV. SKUHERSKÝ
(25) ©w Hradol Králové

Svatojánské náměstí Oislo 87.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá.
nových zrcadel, obrazů a petrol lamp.

<Cenníkyanákresy na požádání frko.

elká ÚSDOFafopiva.
Ku dveřím a oknům

dodává dle barvy nátěrů

nejlepší ucpávky
Franf. Knepr,

sklad a výroba nábytku v Hradci Kr,
Malé náměstí.

JAN STOUPA
w PRAZE, Václavské náměstí čís. 32.

doporučuje:

všech drahů, a sice: Stůčkové koberce, koberce |Koberce 2 z kra maziv
kům, lambrekýny.

A látkové, marokánskézáclony žinilkové,portléry, sá

Žáci 0 ny olonykrajkové, sáolonybílé,oremenebbarevné,záolooy muselinové, tylové, záclony jednodílné (story).
, na stoly, vlněné neb é '

PokrývkyŘS Sen zsrsti velbloudí, přikrývky cestovní, plaidy, ča

pasy, haveloky,deštníkypro pány, č.níty dámské atd. ní

va třída 270.

69 WHY nl 4A 707 AV, N/Me«je NSDIS M

Občanská záložna :
o Bohuslavicích

uvádí tímto vemámost, še dle vemesenévýboru budeplatitisaovévkladatele
—P)>80004 -E

1 daň Ďůcfobkovou
s úroků ohladů.

V BOHUSLAVICÍCH, dne 12. prosince 1897.

Josef Hledik „Jem Jynek
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kÚplnéilustrované cenniky zdarma a franko.

aME

Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáchnachází se

se- Lomnické s

SUCMARY K
u pana A. Dvořáka doporučuject. P.T. obecenstvu,vid. duchovemstvá

v doměč. 164na náměstí,vedlec.k. soudu Z své hojně zásobené závodyd řádn ho i .

!ohmyanojispěkoní olo: v velejemné, všehodruhu
0 nejjemn se o deserty,karlovarské zákusky,mandlové vtku 3

ý m oupě |mirnýoh oendoh zasýlámBejnénů v Švoukilo- při nejlepšíma levnémposloužení.

Volker ohmyshotovena et káze vy- | vých Korutan tuji P. T. Ů Pzeimo to odporu obecenstvu různé né vy pronevě v bojaém výběru
Ě Zóžemetedy sa soliůnímaterialvoči ++9' JM| malé zákusky k vánocům, jakož i k různým slav- plné výbavyp aa "kdy jen vý
| | postem.Závodmůjtěší se nejlepšípověstí. EFraha, Praha,

V úctě veškeré Příkopy „Nocý Bazar« | Perdinandova třída
aOvocný trh 967-I[. č. 25 nové.

(346) M. Pekárek, Nejvyššíčestnoucenoustříbrnoumedailifc. k. mini
výroba sucharů a oplatkářství sterstvaobchodupoctěna. hd)vLomeiel©P. K

s

SSindlerováOAYlomoůo,

00000000GO00CKXA 000000 (000000
Nomnka na menčikovy

Bkilovouasibedoíóku

ao, 8 Ludvik Nejedlý Nádherné dary
Namevčikovneboblek dekorační malíř "VY .

„| „5m MadonnyaKrista,v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

udporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male Kostelů

Vzerek této látky, ja
kož i bohatý výběr mo
derních druhů na obleby,
svrchníky, «zímníky a
menčikovy jem saru
čené jakosti a v mír
ných osnéch ce na po

žádání k neblédnutí

krajiny, vůbec všecky drahy nejjem
nějších obrasů ve sErostných rámcích,
srcadla vieací i toaletní,rámce všech
drahů vlastní výroby, lišty, řimsy, kříše,
pe domácí požehnání, obrázkové
svítilny, nástěnné kapličky s hudbou
atd. doporučaje ve velkém výběra za

Ztracenául.6,16.

syročkyolomoucké

Me"světoznámé,pikantníchuti,kterýmsežádnéjinénevy

rovnají,nabísímsamírnýchoen. obsahujícívšeckydrahynaskoušku,odešluprotipředemsaslaným1sl.80kr.poštou.—|Olomoucké

sevcizinějakodelikotesa!Adresa:

franko šašlou. při trvanlivé malířaké technice. %“ ceny mírné umělecký sávodPrvní český malby od jednoduchého aš
u Have ýt „mněleckéhospracování,restaurajistarémaby Jos. Kieslicha

ED, DOSKOČILA, pad obranové Pyma plélně a K- v Hradoi Král. Jiříkova třida., uji obrasy nov

v OChooni. Návrhy ve slohu stavby kostela se na Čtyřikrátprvn cenamivyznamenán

bh pošádání ochotněvypracují a rozpočtypředloší.m 0000 0000000
Majitei a vydavatel Politicke družstvotiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Frant. Stábl. — Liskem bisk. tiskárnyv Hradví Krelové
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, Narozeniny světla.
N des, nejvíce mr i ve dae máloovětln. Nejněžnějšía nejdojemnější část vánočních

bedů koná ss večer, v noci. Na večer ple
sají rodiny, © půlnoci radostně září chrámy. V
přírodé tma, ve ovatyních, v rodinách světlo. A
není to světlo, jímě nensdále děsí požár. Jest to
světie nevinných, neb aspoň čistších duší, avětlo
redesti. A byl-li kdo z nás jen jedenkráte včeské
opravda katolické osadě, ten se Jistě neubránil
dojmu blubokému, když zástup, jenž v moci na
pížuje svůj kostelík jako jedněmi ústy, jako jed
ním srdcem v přeradostnou prostonárodní našimi
předky jako drahocenný klenot nám odkázanou
propeká píseů: N se Kristns Pán.

7 Odkud ta radost v lidské doši za nejsmut
nější v přírodě doby? Kdo jest s to vysvěthti toto
tajemství té vánoční radosti v duši lidaké, v duši
uprostředtmy jásající?
> Duše idská touží po světle; ve tmě jest jí

mevoleo. A proto když již aspoň svitá pookřává,
raduje se. Ačkoliv vánoce ye tmé se slaví, nesmí
se zapomenoutí, že právěs tímto bodem začínáme
se z'nenáhla vraceti k světlu i vpřírodě. I vpří
rodě jsou vánoce narozeninami světla. Ale vánoce
jéoe inarozeninami světla duchů lidských.Jestliže

duše pi že přišel osvoboditel od
kea. v řestenskývzdělanec,že spolu8 K

stem narodila se ev ropoká osvěta. Jestliže o
vánecích prostná duše se sladkým dojmemnaslou

chá ju v pastýřich hlásícímu, že jasnost
Boží. obklíčila je, ví vzdělaný křesťan, Jo jasnost
křesťanské vadělanostípočínáod Kristova narozeví, :
ma čehož památku i letopočet náš od téhož naro
zení původ svůj má. A poměradě duše lidská po
světle touží, světlemmw blaší, tolik plesá ©
vámocích, že ji přišlo avětlo v ém ohledu.

Vánocemi zasvítlo národům světlo pravé
filosofie, vědy, která sespokojuje se s poznáním

y neb tvorů vůbec, nýbrž bledí poznati po

slední příčiny všebo, eo koliv jest, čili hledíposnati Božství. Vámocemi sasvitlo evětlo pravé flo
oofie hledající odpověď k otázce každého rosváš=
nébo člověka zajímající: Uo jest lidská duše, co
jest jeji určení? A to světlo roslilo se netušenou
měros po oboru zemském tím, že se filosofem
stal i obecný lid, i každé dítě. Jiš nejen

částlidstva, ie učenec, ale i dělník"i ženazabývá se filoeofí, jiš nejen v světnicích vysokých
škol, ale v kašdé chaloapce svítí světlo filosofie,
té vědy věd. To je tem obromný pokrok lidstva,

ile křesťanství. V pravdě vánoce jsou
nichž se pěje: Nám, nám narodil we,

jest: [ sámchedým, nám jinak oeučeným,nám

—FEUILLETON.
Wánooce.

Jak novýslovně vaše kouzlo jímá
Ó svátky milé! — Kdy všezavál sníb,
kdy jako v poušti ticho na luzích,
a rečej síma v mrazných loktech třímá.
Baď pckoj Hdem!“ — zvůky nebeskými

ký medojaí by svatý hymaus sluch?
Aj před ním démea, nesvožnosti duch,

68by, Vánenenastalykona E svými.ce y, Vánocenastsly konečněi celou
čeoď roďihal My arci slavíme oaroseainy Je
žlška a natýváme je osvátky lásky= a na znamení
té radostí své zdobíte I vánoční stromeček, ově

šedy svíčičkami, požlátkema dárky — lásky.
Afgco hádh ty Ulňíy nadělají stárostí a často
mrsutostí! Vline, fe muchý tatínek, minohý strý
ček s tebín, zeťi tchýně úa.ty osvátky lésky«
břuží, neboťtý zdadé a modré papírky Htají z

apin, Jik by tí učarovul. A to jé přece chybav | ť

"Za kášlíýny róbtí čekána tatřaky i ma
táinky, strýčky i tetipky nějaká nástrahaa všeho
"druhů nebezpečí. —

Tu slaté naušnice s náramkem, tem látky

a. bay jinde hračky, buben a tshacf barmonika.7 Eu usmívá se na té spanilá paona, klerá
kývá hlavou, hýbe rukama a bečí, když ji tabáš

za noh tem zlatá jehlicea manžetové knofifky.am opět ve vsně mlčelivý kapr, který jeo

P..

|

chvílemi šplouchne ocesem, jako by se nemohl

dětem,nejen vámpalácům,ale | námchatrčím

Oovětanebvzdělanostenívšakjenpoučení
těním vůle. Pravá osvěta nakloňoje vůli ka konání.
dobrébo,ona zlepšuje mravy. Nelze upřítiže
pobanstvo tonnlo v nepravostech a še křesťanství
přivodilo snahu o zvýšení mravnosti. Křestanství

a to ve všech stavech, na hoře i dole. Jestliže
prostince zpívá lid: Goliáš obloupen — veselme
se. Nuže! Rosumíme-li Goliášem i surovost, bar
barství, i to bylo překonáno. Tmy spousty a bar
barství prchly všade křesťanstvím, světlo
ctností a lidekosti narodilo se o vámocích.

Jednou s největších skvrn na pohanství lpí
cich jest otroctví. Čím více do duší, do rodin,
do států vnikalo křesťanství, tím více všude zkve
tala svoboda.— Rovnost a bratrství lidí
a národů jest učením křesťanským. A proto
utlačení, porobení, nechť zpívají: Nám, nám naro
dil se; nám narodila se svoboda. To jest jak ří
kají, kulturní význam vánoc. Jsou opravdu naro
seniny ovětia. j

Bohužel! Národovéoblíbili si více tmu, neš
světlo; ba tam uazývají ve svém zaslepení svět
lem. Křesťanství jest liberalismem —bezbožectvím
a besbožnictvím — porušeno. Mraky pobanství
nově vzkříšeného sastírají ovétlo, jež y Kristu vzo
šlo. Poznání Boba a duše lidské jest buď věcí, ©
kterou se mnosí nestarají — říká se tomu řadif
ferentismus — (Ihostejnnst) a nebo se šíří filosofie

Jest to materialismus nebo penthojemus.
Následky tu jsvu. Thnasastřela rozum, k le

ola i mravnost, Šíří se sarovost, barbarství i
mezi učenými. Páni poslanci liberálních Némců
dali toko pěkný důkat. *

a žádá, alo obyčejně ji žádají liberálové jen pro
sebe, a nebo slabší vůbec. Silnějších bratrství
k slabším. bývá podobno bratrství Kainovu k Abe
loví. Vždyť i ma jistém vysokém místě zavsnělo

K pěstído tváře. A nebo: Rosbijtem .

Co Be týká nadějí českého národa, pacuje
ovšem o letošních vánocích bustá politická tma.

Nějakým zábleskem světla jest abratření
se Poláků s Čechy. Kdybych neměl obav, fe se
toto sbratření rozbije, řekl bych, še vánoce letošní
jsoui námČechůmaspoň vtemohlédunaroze
nisami světla.

Apročmámobavy?Předněproto,že jevu
Poláci v tom abratření teprv nováčkové. Jest to
vytrysknutí citu, citu snad uraženého. Cit může——- ef- -iriÉŮr ííTíŤ|.*ťŤf|ren
dočkati,ažpřijdeneaněhořede azpůsobínám.
radost na míse.

Když se tak zadívám do jeho myslivých očí,
jak vážně z té hádě kledí na ten svét, o němž
neměl dosud ani tušení, tu ai vždy pomyslím,
kdo ví, nedočteme-li se od sěho také nějských
řečí, provázených hlučnými svýborněl“ a bouřli
vým potleskem za každým odstavcem, třabas je

o jen tek v duchu,jako:náš bývalý poslanecrný. s
AGai šehna, do chou,«p chce, takové řeči

mají něco pro sebe. Předně je topohodlnější
mluvit jenom: tak v duchu, řečníko to neu
naví, jako 24ti bodinná řeč pana dr. Lechra, a
posluchače také ne. Což nemusili býti páni Udr
žal, Holsnský, dr. Lang, Lebloch a miláček všech
židů, pan Březnovský po 34 daoech ve válečné
botovosti, což nezničili tehdy pp. Wolf, Schěne
rer, Fuoke, Pfereche atd. přes 60 bektorů piva v
dejčnacionální své pevnůstce, nečítaje sni řádění
v sněmovní restauracič

Nebylo by teď v Čechách lépe, kdyby pp.
Wolf, Lecher, Gross, Funke, Pífersche, Peschka,
Pommsr a majitel kořalny Polzhofer byli mluvili
ns říšské radě jako kapři? Nemobil býfi panhrabě
Badeni dosud ministrem, nemohl pan Grégrdo
sud klidně brát diety? — Páni poslencí však ne
řídilise příslovím:si tacuisscs, philosop
hus mansisses— a protonadrobilirakouským
národům nynější neveselé pongěry. í

Co se týče darů z lásky a štěstí — to věry
by letos pro český národ ani Vánoce býti nemu

ochědásouti,až sebade jednati oprospěchHali
če. — Proto jest úlohou Čechů sbratření to pě

pudilo, se varo
vati. Upozorňujemeza důležitouvěc. Polák není pří
tel Rusa. A proto přípouští jen sbratření Slovasů
„západních“. A Slované západní jsou katolíci. Pá
skou tedy mesi Čechy a Poláky jest katolicis
mus. Řekl to zřejmě polský — ne právě kleri
kální — Czas: „Silnější nežli příbuznost krve a
jazyka jest svazek duchovní před desíti věky vč
rověsty svázaný. Duševní bratrství — ů
a Poláků — bylo uzavřeno u křtitelnic sv. Vác
slava a Mečislava, ale přerušeno následky nábo
ženských válek 15. a 16. století zakomčivších po
hromou na Bílé Hoře“. — Promluviv pak o tom.
jak se právě nyní toto zbratření navazuje, praví
Czas dále: „A však jaké mobou býti trvalé záru
ky a základy tobo spolku? Především obapolné
poznání dějinné pravdy, že Polsko a y ví
rou, historií a vzdělaností náleží k západní
Evropě“.

Pamětihodná jsou to jistě slova. — Co z mich
vysvitá? Zajisté že asi toto: Do bratrského spol
ku našehonehodí se pravoslaví ruské, které
odlučujejod vzdělanosti západní Evropy; nehodí se
tam však ani náboženská hádka, jakou pěstuje
němec.protestanstvínebottodovedloažk Bílé
Hoře.Víra Poláků a Čechů — víra katolická

spojuje nás. K tomu bych dodal jen to, že se
do toho spolku nehodí obzvláště žecký libe
ralismus. „Polák jestem i katolík“ — Polák jeom
i katolík — to jest zásadou pravého Poláka. Ne
šrajest přoti jehoslovamsképovazevůbec, tím

více proti citu Polákův.
Proto přejeme českému márodu k letošním

vánocům, by jeho vůdcové komečně prohlédli a
poznali, že k životu národů nenáleží jen krev a
a jazyk, nýbrž i náboženství, a že nábožen
stvím Čechů i Poláků v obromné jich většině jest
katolicismus. Naše roztomilé Národní Listy najed
nou to poví samy, že nyní jest třeba nábo
ženstvím nehýbati. Ať to uloží „pravoslavným“ —
helvetským — a liberálním svým redaktorům za
přísnou povinnost, poslouží tím velice národu na
rodu našemu. Ovšem není na tom dosti, jen ná
boženskými otázkami nebýbati Naopak! Národové
potřebují náboženství nutně, bez něho bynoa, bez
něho klesá vzdělanost Bez něhorozhoduje
násilí. Proto liberální Němci užívají pěstě, ka
toličtí Němci s dr. Ebenhochem v čele mají právo
slabýchv uctivosti. — Jest tedy žádoucno,aby i
naši poslanci zahodili spukřelý, barbarský libera
lismusa hleděli porosumětikatolicismu
té životní síle vzdělanosti, svobody a bratretví.

Aťposlanci uváší, že na říškémsněmu ně

sely; sebe lepší pamět neuvede nám na mysi, co
z událostí a příhod letošního roku byli bychom
si měli uchovati k dnešnímu dai jako skvostný,
žádoucí dar vánoční. Opravdu letos je to téměř
probřešením vpadnouti do vánoční nálady úvahou
o neveselém politickém stavu našem a nejsmut
nější jest česká politická píseň, když se zpívá jako
koleda. A o letošních Vánocích máme k ní hlu
boce rozladující průvod. — Vánoce za stanného
ráva, to přece Praha a s ní český národ nezažil.
o se už ani Mošnovi s jeho věčně usmévavou

tváří nelíbí, Aspoň nám u Macáků vypravoval,
jak brozný pocit a nepříjemné šimrání pocítil,
když se v novinách dočetl o visitě pražského kata
Wohlacblsegra v novoměstské radnici. Když prý
mu před lety tahaly z nosa polypy, tu prý p.
Mošaa takových stráchů nepocítil jako teď, když
kluše o závod se skutečskými ševci, aby v boku
oějské to píchání nepocitil.

Věru, to je butný těžký hutný mrak, kterým
vánoční hvězda prorasiti nemůže, aby náspotě
Šla svým paprskem, věštbou, že přijde spasitel a
vůdce, by nás vyvedl z pouště do země zaslíbené.
Ne, nejsou to radostné Vánoce, a vánoční stro

mek náš bez světel. [I same naděje odstěhovala se
letos od našeho štědrovečerního stolu a zasednou
s námi k večeři jen chmurné myšléoky jako ne
vítení hosé.

Jak scela jinak si to představovali mnozí
v Úechách po posledních Vánocích. »Šípy«, které
ilustrují »vtipně« úvodní články +Nár. Listůs, ty
nám přece malovaly naše poslance vždy jako



Bnreckémstavé se proti sakračování číše německé

a Němců z říbe dozáležitostí rakouských a česoh jen katoličtí Němci, a že Mommsenovopěstaí

přávo velebí jemliberální a avobodomyslní Němci
(freissinige ), déle hlonček socialistických

torá v Prusko, Sasku a Hessensku. S touto

polit.kou se „Národní bn velmí často buztovaly. Svůj rosum berou s BerlinerTagblatta, Ba
tionalzeitusku, Můnchaer Aligemeise, a s Frask
furter žurálu a ovším z židovské „Neue Fr.
Presse“. Ani katolíkům ani českým pos
lancům nemůže býti lhostejao, aby český lid byl
i na dále otravován touto cizáckou stravou, s proto

od žádámepešitoa odpověď: Jmoa „Nár.* Vaším orgánem :
n Pak-li se to stane, pak i čeští katolícijim
mobou věnovati více důvěry. My si přejeme shody
a smíru; my vítáme kroky ku smíření všech

opétneporozumění katolicismu, jakožto prameni
sy a svobodynárodů vůbec, ale i svornosti
zvlášť. — Jen liberalismus, jenž budí sobectví
a vášně, rozeštval nas. — Jen náboženství pro
nikáli člověka temní sobectví a dusí vášeň. — Ne
mali tedy to sbratření stran našich býti jen prvot

nímklínem, nesmíte, páni, vylučovati katolicismusZ národního programu.
- Velicesmatným důkazem, če tma hustá po
vá národ náš, jest slovo purkmistra Jednoho

českého města, kde se jedna smiřorací schůze ná
roduí konala. Trpké slovo to zní! S klerikály
est smír nemožný.

Ano kdyby byl Řatolicismus tím, zač jej dle
židovako-liberálních cisáckých báchorek mnozí
mají, totiž tyranem a tmářem, pak by s ním smíru
nebylo. Ale kdyš pravý opak toho je pravda.
Když nelze upříti, že katolická církov i v našem
národě jest. matkou vzdělanosti a svobody, ovšem

tá pravé, E Ekožnýl Á s matkoujest smír nejen možný, ale nutný. —
? Aproto jest úlohou nejen katolíků, ale ka
ždého rozvážného vlastence, aby do bratrského
objetí stran českých byl přijat taky katolík. Jemu
me nejedná o to, kdo bude poslancem a vůdcem
lidu. Jen o přemožení násilnického liberališmu se
mu jedná a o síla a pravou svobodu 80 usiluje a
jen svornost na pevném základě chce a nic více.
To kéžby se národu vysvětlilo. Pak slavíme letos
vánoce jako narozeniny nového světla všech upřím
ných Čechů. k Ě

Papež Lev XIII.
Světlo s nebe vsplálo tímto časem
v celém světě tajuplným jasem,
še se vúctěsklání každáekráň. .
Oj tu nový život v církve lůně,
Lev kdy szased' na papežském trůně
a dal poznat svého duchazbraň|
V celý vesmír jeden hlas tu letí:
„Bože věčný, papeže Lva chraň,
jenš ku slávě vede Tvoje děti |“
láv i Říman stejně provolává

„V papeži Lvu vítězství své světí
církev římská jediná a pravá.“

Celý katolický, ba celý křesťanský a vůbec
vzdělaný svět oslavuje 60Otileté jabileum kněžské
svatého otce, starce to nad hrobem, který však
mladistvým duchem a obněm, rozvahou a mužnou
silou neúnavně pracuje ku povznesení církve, mrav
nosti, osvěty a pravé svobody národů.

Zbaven trůnu světského, přece zůstává stří
brovlasý kmet prvním vládcem světa, a mocnářové
pohlížejí na něj s úctou, národové s důvěrou
obrací se k němu o pomoc a pravdu, a + otáz
kách těch nejepletitějších a nejchoulostivějších po
drobují se ochotně jeho rozhodnutí, neboť nynější

ostré, mladé jonáky na jejichž silných svalech a
klenuté hrudi i nejvybranější krasotinky by záliby
najíti mohli. Což však vyřídili tito siláci? Pánové
dr. Herolda Pacák nejsou sice obry, ač stojí na
křídlech své poslanecké setniny; avšak »moderna«
neměří nadčlověka dle tělesné délky, ale dle
průřezu klobouku.

V Joni nám brabě Badeni ověsil vánoční
stromeček pozlacenými jablíčky a oříšky, avšak
jedlý obsah tam scházel. V letě do nich přilil
trochu polské sladké jazykové omáčky, leč němečtí
Michlové nám jí nepřáli, porvali se o ni, a vylili
omáčku i s Badenim. Předseda nového minister
stva Gautsch ukázal jim trochu hrozinků a nás
aby nezmisal, obšťastnil právem stanným, Avšak
nikdo z nás nemá chuti kousnouti do tohoto trp
kého jablička. Těší nás novými sliby po novém
roce, jinak nás nechávají v mlze. Tajemnost však
nebývá zárukou zdaru; vzpomeňme si jen na Krá.
lové Hradec a na pověstnou mlbu na Chlumu.

Pan baron Chlumecký, Promber, Funke,
Baerenreither, Kopp a Suess nic dobrého nám v té
mlze nepřipravují. Leč nechejme již té mlhy a
politiky černých a smažených kaprů, lívanců a
vánoček, oříšků a jablíček. Ty nás letos moc
nepotěší.

Jednu věc dobrou letošní mrzutosti a ne
hody pro nás mají. Všichni Čechové cítíme potřebu
s: sblížit. Kéí tedy vzroste símě, saseté letos o
sjezdu českých katolíků v Králové Hradci, kéž se i

aástu . Petra právem
boudoc prevědlivého, bm

bož jasně září a jemuž nestranné dějiny.:
vyhradí těl Čestné místa«nazi přrnímis nejilav

nějšímí muži toboto století.

Lva XII. zdá se, še japu věssky tyto přídmaky.
výtočnontipapešů sonaižeděny:a, wjediné. sobě,
světa na odiv postaveny. © 0 :

(Veledachoré a.státníci: | |
mark j Windborat, Beaconsfeld 1: Gladstone, Úhiere
i Gambetta, Bomghi, i: Castellar. z.Úúttou a obdí
vem mluvili o tomto-velekpězi katelického světa,
který rukou šťastnom, myslí prozíravou, řešil a

myslemi veškeróho lidstva.Známý světový žarok
lista Blovic, apolupracovníkh. „TSmesů“, mebatolík |
a liberál, takto ma.př. charakterisuje nejvyšší

hlavuot o aj (ky,nedo„Svatá stolice zuje zánisn r08
Hi podloly. ae nebsdenější zákonodárce, jší a

míti duši, kterás by byla osricenější láskou ku
ravdě, ducha, jenž by byl wíce proniknut láskou

k Bohu a k náboženství, láskou k lidem. Poně.
vadž Lev XIIli. vším tím jest, zůstane v mých

Slavný španělaký státník, nedávno od anar
cbisty zastřelený Canovas. del Castillo napsal zase
tato významná slova: „Kdyby některý dobrý ka
tolík obtěl si. představiti papeše, jeoš vybovoval
by všem jebo přáním a jenž je sto splniti povin
nosti, které mu ukládá nejebtížnější doba, neuallez
by se pro tohoto. katolíka lepší kandidát, než ten,
jejt Prozřetelnost ve vznešené osobě Lva XIII.
dala za oynější blavu církvi“.

8 výrokem tímto souhlasí všichni praví vzdě
lanci. Státníci, biskupové, učenci, básníci a šorna.
listé různých národů a různých vyznání nábožen- .
ských, pravověraí katolíci, protestanti, mužové,
beze vší vísy, obhájci světské moci papežskéi
Její odpůrci, věichnidí, že Lev jedním s největších pas
pežů, že jest papežem míra a smíru. Lev XIIK
jest velkým státníkem a diplomatem, znamenitý
učencem, mistraým básníkem, výtečným zualorm
všech záhybů lidského srdce.

Slavný italský publicista Roggero Boseti,
jehož vědecké spisy a novinářské články «wpo
sledním desitiletí poutaly na sebepozornost, všech
italských státníků a evropských politiků, napsal
iá r. 1898, že v Italii současné platí slova Lva
UI. vice, než li se kdo domnívá, Slova ta ne

platí pouze o Italii. Does každé slova papeževa XILI poslouchá, čte, uvažuje a posuzuje se
v celém světě. Encykliky, allokuce, buly, ba
pahodilá slova papeže z rozmluvy obpčejné čtou
se dnes ve světé pilněji a pozdrněji,hež li často
trůnní řeči těch nojmocnějších císaři a králů.

tisk je nacen obšírně uveřejňovali veškeré projevy
peže Lva XIII., neboť papežství jest dnes před,

ní velmocí, ačkoli jeho moc a síla neopírá se ©
bodák ani jediného vojáka. Tak mocný jest vliv
vznešené pruvdy Kristovy 'Ajejá předsího zastance
a obbájce. :

Papež Lev XIE. jiš dávao vyvrátil psemdo
liberální názor, še papežství znamená spátečsictví
a tmářetví. Papež jest sám horlivým podpomovate
lem věd a umění, a jako vynikající filosofa uče
nec jest nepřítelem tusářetví a tajemnůstkářetví.
On ukázal světu, že katolická církev a papežství
nemasí se štítí pravdy, neboť on sám otevřel učen
cům všech národů a vyznání proslulá archivy a
kuibovny vatikánské, které chovají v kobkách
svých nevyčerpatelné poklady pro vědy a umění
všech věků. eo 
——r ..,ííí——-———íííÍŮÍíŤíŤťíŤTlŤťlťŤTlěíťTŤť
v příštím roce ještě více sblížíme, smíříme 6 mi
lujeme|

Kde mají letos asi nejkrásnější Vánoce? Za
jisté v tichých chaloupkách našeho češkého zbož-:
nébo lidu, jehož se dosud docela nezmocnila mo
derní choroba a bledá závist. Nejspokojenější Vá
noce mají zajisté moravští Valaši. Ti ve svém
nebetyčném zákoutí nejsou ani vydáni nebezpečí,
že jejich zlatičky povandruji z kapes jako německé
myši s děr, kdyš hamelnský myšař na ně sapískal.
Nemobou jim uletět již proto, poněvadž jich ne
mají. Za to ale jejich Vánoce vynikají. Tam je na
horách o Vánocích živol

„Nad Betlémem něco svítí,
musí bned tamhonem jíti |“

Zbůre, pastuši!
Kubo, Matáši,

Klímo |“
tak tvrdo ,

dala neslyšíto pe
zpívání
andělův maodství
na této půšti?“ —Lzea u
E erdbost,
Matúše hnslo
maš'e nuj rychle,
kdyš půj s —

Tak pobízí báča své valechy a zpívá pak
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| Zešnéjsou ŽenaML 0 = :

wr. « v ktevé vícenet $ milendm/'ěge-*VŠa šodisnakýchsmfbnců vrálíší. svobódu.. E
votes nější :

08, J8R8hlasné:o Kalolichýh Špané

Magecd úrale také jikydřoO 'otereství tornochb 4 lodiánůyItott-uprostřed
datolíků Bylěnejen ušetěění, nýbrž t-výcé méně
Civilie»vázě, kdežto plemena porobecáped. vládou

A Y Akeáloaho bylahagičen, Pahlaudánáamců 28 madlouho.
Ne | Jevyhuhepa:vaduder

„Kdpžv sovernéAmerice-ytorámácha na
farmáchomidionářů „aaváděl se nevý dich otmootví

prohlásiv žaloby kagátalistů za neodůsodadké.

Ga papežství vykonašb..naoebranu Itčaná,
které+ prefentantáté -Angličané.. . skoro o
všechy pesomky a majetky: — a stěileli, je bez
bransé často jaka plachou„svěč,ta známae dějin,
Když soafají irští rolníciasáhli B boyiisttu,
papež LovX[WE)napominaj.je k. tupělinasti,
kasoval je na půda zákoma.a. oak,
cký,vláda nověňomesi vtak kritěské. doliě

dyná pomoci,samaSe i 0, pomocit
niství dohadaa deleatté dav. důkikdněpoměry od ss) e
stadovatí, odboudil boykott i bej,posemko jak.
se vedl tehdi, protože te. příšé zásadám. sČan
satvi. Za to věsk problámil. Lav-XWII me.nedar -olené:

i
Smiřejací avow, polítiheu p papež.

protestantské Anglii, ktorá po309: let sla nej

úblavnějšůenepřítejbe,.Pana v >služby..
Přiveda však Irčang ma půda.zákona, Wciměl s.Otec jak; Aladatonercetak 7: že učinili:
Irčanůmvelikáústmpky,žazavádějív| rokustále

é á ) dnes
neba A ©-Irčanée splnný ní popela

šálosti nedévných měslch saět jakou,

toabosévéskávak“nika u č "usnákněžské posvěcení jich duchovních. 4 tak
Anglišnávrat do církvo katolická —

Co papež. Lev i vájnik: Bulhary a
Chosráty,jest kámo. Žp se m4,podařiloopřátolit
katolické Skipetary. a Srby spray zoslarnou ČeraoR
Horou, rovněš povědemo. Jihonj ovanám vůbec vy
mohl papež na Toneckg.wihé ústapky. Katoli
Armeni a Maronité. mají -v y apeši nej šího
přítele. Žn papeě věnujež Wám Čechům velikou

| pozornost, O tom svádčíebay ovení starobylé české
mě, Ba. jejíž vyyJršení a zvelebení vě

nujear.Otecceřývýnamg v,Petorskéhohalířeze
zemí českých. Jakou pod rmost věnaje Lev XIII.
českým badatelům v A? chivech vatikánských, o
tom s díkom a uznánám musity iti i samy
„Národní Listy“, klesá jinak. velmirády koketají
s českými akntoliky a- socialisty, k vůli mímž své

papárové rygí Argrčke: melávejí D8 ačesképce“. Úináta) ovšem opačně jako vůjehná
ostatní Slované, ktež“. osilují o sblíšení avé stolicí
papeiskoa : + .

| Před několika lety Lamanskij radil otavřeně
Rusku,aby tot p/> případělámalosvé oštěpysa
samostatnost av. S„toliee. Nejrozšířenější rnaký ča
sopis „Novoje Wremja“ odporučovaly vřele slova

Lamanského p volanýmkruhům a petrehradský„Svět“ bez oř,alu a bes ostychu dovodil, že na
dedla doba, bdy ve mtže, ba kdy no- masí jodnati

o O
——— ;

naše: -2 -l
salače.

- Sgaplšedmdidary
00 smevzalize

Drahý: bratři!0Ďjejisá,:
vina, ©.

s
1m

A což těch darů, které nesou
léma. Všecko, co je pod sluncem (mesi Valachy,
to dají Ježíškovi. „ máslo, hrách, čočku, hrnek
s medem, jablíčka, klobástřikrát kolemtěla dlouhý,
jitrníčky, vánočky a sna safdani dva barany«,
»Švec sobě poskočí ase radujé, že Ježíškovi botky
daruje=. Opět jiný daruje mu ty nejdražší skle
štičky, aby dracal bro(čky«. A což ženské! Peří,

plynky, dřeváky,podušky, kolébku avůbec dárků
do nekonečna snesou a jí. Valaši

To jsounej adávají 08 nrají
nabízejí a jí, co mají,ověm je ve

pak asi mněnadělí Ježíšek ?

a drotaři
svých koledách. Je to také bez mrsutostí a

Nu, snad nějaký koledníček pa ovalašsku«
mae také podaruje.

ValašidoBet

Já sembača, půjdom v y
: vesmemsobě kún



JE © anvorsání církve-výcho:
A -008 -aa .aábladě ,

raade mamas“ a, jipých osvědčení a
aa příčinou. y»ebkve

a pravoslavné prone h./Ze borlivé
kardinála

v sk předmácilnoumedarisací
tolickém kostele,to- růbčně.uznárají Slováci, Slo ,

i Chorvati.
PůsobenémLvaKHL.adíkyamaifireacicí—

aaře Františka Josefa otovšena byla v neděli též.

obsovenáikollejroaká s humá-.T4ě- 1,Bubankablahodájné, čiay. sadů pa
jaka cískovníhosmíru-« Slovaastvu,|

století- úsilovně podporuje slavný
ďakorarský bisbup Jasef.Jiří. Strosenzaycír,přichází |

deanípořádek Šťastné . této otázkyby pso [Říma Blovany, pro celý kulturní
ZECEŠE

“
i
8
šošĚE:
k

velkému dílu slovanských |
Methoděje, „sohváliv „bel 1ulibé dílo:

„ tísbal si plnépráv 'o na maši.
a eděčnost. Z -tépříčiny oslavís pocity re.
ými60tielé jebilenm:LvaXL | takénéé,

ovatovátlavský.
R

„el přívšestajiktěpoku sedpovědnost
osvojilé vý

„me vit. .
Ostatní. strany nemajídnesdohromadyté

možnosti, aby spoleňně eově o gitasci rokovaly,
ano*by to-yllo také. -dpdbení jednomyslnosti ná

jit pcojeru měla a mohladát strana

Již se «šak stalo a -nebude chybe, kóerá se
"$auadála, -žkoho jednou více mrzet, nešli své
;půvedce.

„Kdyžedékož dne andhli zástopcové všech če
ských stran -jeěinosvonně„seřejné vystoupiti v zájmu
«česlsých menáin, nebylo desti důvodů, aby v ostat
„ních-aevnčjších -politických otázkách jednala ná
,poúmástrana aaobodomysiná sama.

WWtom..politickem prozíravost a opatraost
„spatževati nelse. Vádyť wéochny událostmi dané
„pomásy mlová dineg posli tiíštění se národa, který
může-enáze a mocněji v májmech svých postapo
vati-ím vícg.jeho přšskaěníkůpojato jest vůco

ubecnea kázní a povinnasté nostáti stranou.
„dkroto tmhé nelzé pofírati, še do posledníneděle,nejasnásciinaceamástalesoještěnej

šasnějšt.
„Běch nýkdájk resolucí neděl

„ního.mladočeskéhoojezda,ktarójsousicemistrov
-ským dájem styliekiky, skládajíce se totiš z něko
nika jenem vět, do. nynějších poměrů nezasvitilo
tat, abpibyla(mi.ozářena.costa ku předu.

A e to především a .hlavné šlo, aby
k „pojednánío som, ce.se stalo, vyniklo
všeobeaněpřijatelné rědomí, cose má
dáti déle.

Českén politáku vedoucí „strana slavnostně
„psemluvija, ale národ nic pozésého pro budoncíTrčímewnejasnéAlí uaci.

Udílostije se koncemmdbícelisti paduve
Vídníplikodily-a-kterése, pe mémicepre
since v Auaseoběhly, náleží, jišsícohisterii, avšak
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ný jenom ta přijataúejl nebof strana

že by byla —

předcepřed pravdous dobrouradou—
inýmbylbynikdoani nepřišel—strachy

meměla! Proto nemáme to od vůdců a řiditelů
mladočeské politiky sa dosti politické, kdyš ci

435jh:É1

Jsvé chování neslyáel.
„Nováaláda jišeskoro měsíc.vládne a jedna

A aýjmocnájších stream„pariamenkární většiny od
jejího p 3 nezvěděla, jak dále vládnouti bo
dlá a jen sir resolyci stýnká, že byla ve víden

| ském„parlamenté„většina snásálněna men

čo Žporazil Goljsše, ale.
nemusí.

Taochu „jasna by ve věci té mablo být již

jednána, aby jiá netapalze tmách, ce budedále.phrožosánía auvení 0.astrpčesém národě zdá
se být nmepolitigkou předěasností a to proto, po
něvadě není známo, jak buše nová vláda vládnout
a mákdoSpovolagýchnemělzapotřebné,abyse
to při nemenjším zadděti polmsil.

Ptote nemáme přítomné poměry sa jasné,
ale pokládáno je a nejasné tak, že nemůžeme
radití k tomu, aby.o tom, co gřijíti má a může,
někdo ničím neodůvofiněné domněnky a straláky
pronášel.O fam, co se atalo, to ae ovšem mlariti
dá a může, awáak otam, co ajak bude, rosho
dovati dnes zatím nejge,neboť výem spočívá nyní
politické srno.

Jen to je , že li nynější většina na
Řídské radě z © si věrou, že zůstane většinou
a to je také jisté, že známý křik menšiny, z níž

někteřípánovéP ani Daříšskéradě neo
Aide kdyby byly y jejích veriákovány —vyjde « mody.

| Nežto většímdílemzáješí dnesaa politice
českých politiků, kteří se nám však nezdají dosti

„ tak že tím
nejasnou dnešní situaci ve svůj neprospěch za

temňují i prolomámeprávo se obávat, Dadoui
dosti politickými a opatrnými op osavádním svým přátelům ve Vídni.

Někteří politikové chtějí viděti celé těžiště
dnešní politiky vesněmu království Českého, avšak
ta aluší také s jednou věcí počítati. Za eelý mě
síc jsme neslyšeli, jak o nynější eltaaci soudí a
smýšlí onen mocný činitel u nás, se kterým nutno
v české politice nezbytně a nejvážněji počítati.
To je Česká šlechta. Šly hlasy, že předáci její

sakročí na příslušných místech a situaci tak VAjasní. Awšak česká šlechta doposud nepromluvi
a to jest znamením, že opatrně vyčkává, až se
náhlá vyvřelina listopadových a prosincových udá
lostí poněkuduklidní. Patrně má situaci doposud
sa tak spletitou a nejasnou, že ji ponechává vlast
nímu jejímu rosvoji, nebof někdy v novčas roz
motávavá vče se ještě více zamotá. Jinak oj ml
čení její lidoví politikové zatím vysvětliti nemobou.

Proto snad stanovisko její, poněvadě ona
bývá o poměrech pravidelně nejlépe
spravena, sluší takó sledovati. Mohlo by být
snad dobrým příkladem.

Želime, že o přítomné situaci růžověji poáti
nemůžeme a že 8 tesklivostí přisnati musíme fak
tum, že dnešní dny znamenají pro český národ
těžkou zkoušku a pro českou politiku skušební
kámen a doufáme, že se nyní nad námi zdánlivě
zachmuřené nebe zase záhy rozjasní, když budeme
klidně a vážně čekati, oo příští dny donesou.

Toho však litujeme, že Brlo v nejasné sítaaci dnešní českými vedoucími krahy doposud tak
málo světla sjednáno a že nebylo za přítomné
doby postaráno o půdu, na které by se celý ná
rod politicky ajednotil ovšem v záležitostech, jež“
jsou nám všem Čechůe společné, a o něž nyní
jde. Bojíme se, aby maší političtí vůdcové v té

eojasnosti poměrů . Btapeli
to, padá všechna Sšporětsost sa to výhradně da
ač, jak si to sami zařídili.

O činnosti a významu dra. Fr. L.
Riegra.

IM.

jvášnější výtka se čimila Riegrovi k vůli ví
dik aaktacím a to na základě štváčskypřekrou
cených výkladů „Národních Listů“. Pravý obsah j'ch,
uweřejněný v českých a německých listech v pondělí,
dme 37. ledna 1890 přišel záhy úplně v zapomenutí
a málo komu byly snámy též příčiny vznika punktací.
Když došlo posvání k punktacím, k nimž byli pozvání
pouze ministři: Taaffe,Gantech, Baguehema Schonborn,
s německéstrany baron Scharechmied, kníše Schónbarg,
br. Oswald Thun, dr. Halliwich, ši. Plener, dr. Schle

poj s české strany hr. Richard Clam-Martinic, hr.ich K. Kinský, kníže Jiří Lobkowicz, dr. Mattuš,
Ot. Zoithammer a dr. Fr. L. Rieger, žádal tento br.
Taaffa a císaře, aby pozváni byli též důvěrníci Mla
dočechá. Hrabě Taaffe spravedlivý tento požadavek
samíti z toho důvodu, že bypak musil ke konferencím
posvatí též dajčnacionály, a že by tedy možnost do
cílení národního smíru, pozváním krajních stran z obou
táborů byla předem zmařena.

Dr. Rieger a důvěrníci strany staročeské a české
konservativní šlechty nemohli na této věci pranic mě
niti a nemohli také pozvání k vídeňským poradám
samítnouti. Situace politickábyla tehdy velmi vážná,
k prasknutí Mesi ouskem a Raskem od r. 1886
k vůli balkánské politice pomírytak se přiostřily, že
válka hrozila vypaknouti každého dne. Široká veřej
nost slyšela sice, že do Haliče se posílá stále nové
vojsko, ale nevěděla praničeho o tom, že Bismark měl
tehdy pověstné svédvojí želeso v ohni, šeúsilovně se
zasazovalo zvláštní smlouvumeziPrusko-Německema
Baskem, jejíž ostří vzdor platnému středosvropskému
trojepolku čelilo — proti Rakousku.

Dnes, kdy následkem šťastné politiky hraběte
Goluchorakého panuje mezi Rakouskem a Ruskem nej
důvěrnější přátelství, dnes, kdy dle doznání Biemar,
kovských časopisů těší se Rskoasko z těch výhod
kterým 00 následkem tajnésvé úmlavy s Rusksm tě
šilo r. 1890—96 Prasko-Némecko, dnes možno říci, že
císař vítaje české a německé delegáty při vídeňských
konferencích zapřísahal tyto jménem prospěchucelého
mocnářství a své dynastie, aby hledali cesty, které by
mohly vésti k smíra obou národů v Čechách. „Nemá-li
so říše státi teď nebo později předmětem dělby mezi
Ruskem a Praskem, nemá-li říši, rakouekó národy a
dynastii ohrožovati katastrofa, prosím a zapřísahám
vás, hledejte prostředky k sblížení I“ — Nikdo z po
svaných delegátů netašil, jak bezprostřední nebezpečí

je říši, nikdo se proto neubránil mocnému vzru
šení, které vyvolala tak vážná slova. Mohl v této době
kritická, o níž vČechách mimo zasvěcence neměl nikdo
tušení, odpírati své spolupůsobení? Vždyť se přece
jednalo o existenci říse, dynastie, vždyť se v první
řadé jednalo o zabezpečení Čech a českého národa!

Jak známo, panovala ze panktačního jednání

veliká chřípka; piímajíc dr. Riegra, všichni delegátřčeští a české šlechty na ni onemocněli. Trapná zahra
niční situace nu k rozhodnatí. Porady punktační

a aš 10 hodindenně,starý Rieger a támtam hájilpráva národa českého, večer pak navštěvoval
onemocnělého dr. Mattaše, prof. Zeithammra, Richarda
Clam-Martinice, hr. Kinskýho a knížete Lobkowicze,
aby vyslechl jich mínění. Hieger dle možnosti hledě
ma danou situaci zahraniční i vnitřní, hájil v konfe
remcích požadavky maše. Chybiti ovšem možno.

Že nebyly punktace ve svém celku naprosto špatné,
to posouditi možno hlavně z toho, jak se zachovali
mladočeští ci. Byliť přece a jsou mezi nimi někteří
mužové politicky vyškolení, kteří by byli musili vy
stihnouti po prvním přečtení zhoubnost ujednání těch

pro český národ, a přeceuplynulo celých 6 neděl, nežse úsudek mladočeskýchposlanců o panktacích vyvinul
a ustálil. Již dříve jsme dokásali, že celá řada mla

ch poslanců byla pro panktacea domáhala se
na jich základě výhod pro své voliče a kraje. Vážné
námitky Moravanů, které chtěli tito proti punktacím
uvésti i proti vůli poslanců mladočeských, zarazila
poprve mladočeské poslance, kteří ai s počátku slibo

i s punktací mnohý prospěch. Masil přijíti teprve
ministr Schonborn se svým nešťastným únvrovým vý
nosem, musil dříve chlabný Plener pronésti svou Te
plickou řeč, mež se úsudek mladočeských poslanců o
puoktacích vyvinal a ustálil. .

Dobře se tujeme, še otec toho, jenš v ne
šťastné chvíli, kdy asi naprosto nic nemyslil a nazval
Starcčechy hlísou, přivítal Riegra vrátivšího se z kon
ferencí vídeňských, alovy: „Tentokrát jste aspoň ve
Vídni něcorosamnéhoaskutečně prospěšného vykonali“.

Ti, kdož tvrdí, že dr. Rieger v punktacích zadal
práva českého národa, ať mají na mysli, že Rieger
neačinil Němcům větších ústupků, nešli jaké před tím
nabízeli Němcům „Národní Listy“ a bratři Grégři.
Rieger nešel tak daleko v ústapcích jako mladočeští
vůdci před tím, kteří nežádali povinného vyučování
obéma semským jasykům na středních školách-a úřa
dování v českém jasyku při všech úřednících a úřa
dech v „usavřeném území“. Kdo si přečte „Národní
Listy“ a let 1873—1889, memůše tvrzení naše za ne
pravdivé prohlásit,

Riegrovi se podkládá též úmysl, še v panktacích
svolil k atvoření uzavřenéhoúsemí a k rostržení Čech.
To pravda není. Pravíť se v osnově národního
míru v Čechách ze dne 19. ledna 1890 v článku VÍ.
„Obvody soudů okresních a krajských uzpů
sobí se tak, aby, pokud to ačiniti Ise, skládaly
se toliko s obcí jediné národnosti, při čemž dbáti se
bude přání obyvatelstva, jehož se týče, pak poměrů
territoriálních, dopravních a obchodních. Aby účelu

toho bylo dosaženo, přikročí vláda dle prohozenéPtřeby k rozmnožení okresních a krajských soudů a
sice postupně, jak to připustí stav finanční.“ (Šetření



a sařísovánímělaprovádět svláštní komise).Dále co

pravilo: „Zákonodárné činnosti zůstaveno bude,sbprovedlo se, co důsledně vyvoditi se dá ze směny ří
sení soudního pro směnu zastupitelských okresů a

okresů volebních. Zapodněja toho se zároveňohraničení okres
valy se dle možnosti s národnostíobyvatel
atva, při čeměvšak přísně dbáti joot úěolů
správyveřejné. 1.

Kapitola VIL, která jednala o sařísoní při
vrchním semokém coudu v Prase nenavrhovala

„rozdělení vrch. sem. soudu dle území, ale
činila Němcům ústapek, še při dosazování na 41 míst

radů — u 16místradů mine se požadavekzma
lostiřečičeské.Kapitola „jednalao obsazování
při soudech prvnístolice. Tu se vyslovilajen
všeobecná a: „Správě spravedlnosti jest zůsta
veno, aby při jmenování úředníků soudních, úředníků
při státních zastupitelstvech, personálu kancelář
ského a slušebního jednala v ém jednotlivém pří

č s obezřelýmuvážením, hledíc pokaždéka pbslužby a k oprávněným nárokům žadatele.“ Hi
a čeští zástupci žádali, aby u u všech soudních
a správních c. k. úřadů dostalo se práva v jeho
jazyka. Věude byl by musil býti nejméně konoeptaí
úředník a protokolista českého neb německéhojazyka
v slově i písmě úplně znalý. Zásada všeobecné sna
losti obou semakých jasyků byla ta sice theoreticky
přotršenajale oproti fakticky panajícím poměrůmzna
menalo to zlepšení našeho postavení V snají
mnosí úředníci českyjen na pap'ře. neboť u některý
úřadů by člověk úředníka a protokolista češtiny úplně
snalého nyní marně hledal.

Dle X. kapitoly punktací mělo se zláštním zá
konem upraviti užívání jazyků zemských při samo
správných úřadech. Dle kapitoly II. měly se upraviti

oly menšin v ten smysl, že se měla aříditi v amí

šené obci školačeská. Po případ- německá, kde je 40ditek školou povinných dotyčné národnosti, jichš ro
dičové 5 let tam bydlí. Kde by bylo více než 80 dětí
dotýčné národnosti, stačil k zřízení školy tříletý pobyt
rodičů v obci té. Příslašnost k národnosti měla 6e
zjistit úředně a sice písemným doznáním rodičů.

V době, kdy se vypovídají z práce a s byta
příslušníci národní menšiny, v dobí, kdy školy národ
ních menšin se ohrožují, vytloukují a pálíodpřísluš
níků národní většiny, musí každý klidně doznati, že
zásady punktací lépe měly chránit národní memšiny,
nešli se to fakticky děje.

Že rozdělení semské školaí rady a zemědělské
rady pro království České, o které jednaly IL a JIL

Kapitoly panktací, nepovažuje se dnes od rozumnýchlidí za národní neštěstí, nao Že se povašuje od
obou národů za výhodné, to dnesnetřeba ani doka
sovati. Kapitola IV. a V. týkající se zřízení obch.
a živnostenské komory ve východních Če
chách a revise volebních řádů obchodních
komor považovaly se jiš r. 180 od všech českých
stran sa prospěšné.

Jednu neocenitelnou výhodu nám však měla při
nésti XI kapitola punktací. Zemaký volební řád

měl se opravit ppravediivé dle měřítka pro obě národnosti stejného. Němcichtěli hlasovat pro takové opra
vení sem. volebního řádu, kterým se Čechům zabes
pečovala většina na věčné časy. Tímse vsdávali Němci
nadvlády v zemi a chtěli se vpravitv postarení ná
rodní menšiny v zemi. Dnes sahají Němci opět zpap
nou ruku po madvládě V této příčině nejsme tedy
my ové dnes ve výhodě, mebof nový chabrus
mohl by naši většinu na zemekóm sačmu a tadíž o
vláda v zemi připravit.

Starý Rieger myslil r. 1890 na budoncmost ná
roda a možné velmi těžké evropské zápletky a ještě
těžší postavení národa našeho při eventuálních bouřích
evropských. Dnes snad ani největší političtí odpůrci

nenpřon Riegrovi, še ho i v punktačnímjednání vedlanejšlechetnější snaha. Jeho ideálem byla všdy státo
právní samostatnost a jeho s ou, aby v za
stupitelstvu země na českém sněma mě] zajišté
nom většina; ta nám punkta0» podavaly a tuto okol
nost Rieger patrně výše cenil, než ústupek, k jakému
svolil v otázce jasykové, a to tím více, poněvadě pe
trně očekával, že když domácí poměr mezi námi a
Němci se urovná, tito přízmivěji postaví se k naším
požadavkům státoprávním. ©

A kdo z Mladočechůarealistů ještě dnes chce
pošedivémkmetuz Palackékotřídyházetikamepem

pro punktace z r. 1890, ten ať uváží, k jakým obětemvůli smíra v Čecháchhotov byl svěčnělý dr. Julins
Grégr v měsíci roku 1888. Julina Grégr k vůji
svatému pokoji v chtěl Německé říši postou
piti kus českého území s Chebem, Mostem a Žatoem,
s celým milionem Němců. V „Národních Listech“ uve
řejnildr. J. Grégranámé'otevřené listy“ avlast
ním svým pisem. V VI.listě napsal doslovně:

Něco přes milion Němců by nám sotva dovedlo pře
Řášeti v národním našem rozvoji, tak jakoby mírná
slovanská povaha našeho lida sotva v něčem křivdila
této německé minoritě a překášelají v společném uší
vání této naší, nám od věků nálešející slovanské půdy.
Poneckání Německu částí za ochrannou hradbou kNě

mecku jících,bylo by jedině správným ros
luštěním otázky české, kdyby přišlok účtování
mezi světem slovanským a germánským. Nikomu
by se nekřivdilo; Němeokžm,kteří bysbyli v
chách, nersalo by se ničeho.“

Grégr byl tedy ochoten obětovati Německa celý

Sorerosápadní kout s 800.000 Němci a pak přeš
Ústí,Toplicčh,BodmnktíMostě:PodiotesnstéChoka:, Tepli

Karlo oh Varechatd. "a
. František Ladiolav Rieger mechtůl

obětovati ami píď české země, ami jediného na

opak oa chtěl punktacemi hránij dle nejlepěthově
3 í srědomí A oslých r“ české meainy. oněmcii veVídni počaly však brzypumk
tace vykládati jinak, nešli jakzásadně umluveny byly.

Když tedy Rieger viděl, že vláda a Němciv jído
věci, © michá řečí nebylo, když dále zvěděl,

je vládasepírá pe Ďslib vpříčině 6 úřednírý punktacím ohásel, kdyš Ri 0 věděší.
dečeskýnárod punktace nechce, norákal a Rrnžněvo
oněmu|. přípisuk místodržitelí a k presidentovi

volný rozvoj a spolab
obepolného šetření jich rovného práva

Vozjevněm odpora proti snéní a smy
ola těchto úmlav vystoupilivšakpoadějivůdcové
i německév ě i =vetejsých©pošadavkom rosdělonícokrosů smí

šenýchostře avýhrad P vlálamohyva.a pominutím jiných itých záj a 
telstva a oo horšího: k toma od ních veřejně
venémucíli, aby se utvořile tak řečoné uza
vřené úsomí námocké, s něboš by pak měljazyk

českýve všelikémúřadovánía školstvíbýti Uloučen, amoaby se utvořilozvláštní úsamí s
odděl i . Žádný poctivý maž nemůle
tvrditi, še toto vše bylopři konferencíchšádáne, no

řka-li odčeské strany sodvlády povoleno,ameboše takový byl smynl aobsah úmlavy vídeňské,

KAJůpřece v samých punktacích pravý epaktsho je

i

kraj : přii odetrany české bylozřejmě arozhodněodmítaute
Nikdo není povinca držoti tu smlouva kdyš
se zmóní její obsah, smysl a dosah!l... Neo
váhám vysloviti své přesvědčení,čo ce pů
vodní účel konferencí: sříditi ohoda mosi
národnostní v Čechách docíliti nedá,RSkud národ český neobadeupokojen...“
žádal záraky,„še jednota země a úřadování
české, tak jak od věků ústavou země a zá

koay joou a bozpoley nebudou 00právačným vykládáním punktací poru

Vstoupili : i
hraběte Bad Po občtech byži ve Vídmi
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Čísla statečnédo vp. dr.Řabého. S „Obnovoa“
Prý 05 zásadně nebijou. Inu, po fundamentálnímvýpraskameaíchatidoboje.Nelivímes0přoto
pamatvu„NárodníchLástá“pranic.Tydostalyteď

kuráž jes na českéžidy, ač židéknejstateč
něžžímnárodům na světě a . Odtěch němec
kýchbohatýchžidůberoutučněplacenéinsoráty
PObmm,taonajsttoto nejstaršícísařstvína uvětě,jejíž

$ válečné uvé loďstvo v čele s jedi
bratcem, aby ma Číně vymoblo za

zavražděné miesionáře, a při tom
Německo veledůležitý přístav r Kiou

i Opatrné Rusko předešlo
Německo, zabravši válečný přístav Port

ovladá sorerní Čína a cesty „do
Pokiaga. Rusko-prý má zálask

severní Čísu až po Šantang,
hodily kraje jišal Číny a

tyto velmoci jí patrně ve
a —proti Anglti lakotné,
náhrada jiade.
ých důvěrníků má
úemysleé konala s0 v

220 téch 0
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Kulěz gina Chratoriký za kapitte-deHo- řiček; p Frant Prudič, kagise Hněvdovušký
aa kapisze do Chvalkovic; p. V. Kudrka,
hntechste © Bovém JH ko

Ctihodným sestrám št obrébaí
mumocniciČsstalo 20vě nejčtatoínějšíhop. biskupaš uznání:. OtihodnéKomgregaciSestér



B politováním dozvěděl jsem se slistu Vašehoso
dne 9. prosince b.r.že ctibodná Kongregace Valo
je nucemaodrolati ctihodnéSestryze zdejší okr.
metmocnice.Vzpomínaje služeb, které jak sám jsem
sejednoa viděl, ctihodné Sestry trpícím s příklad
nou horlivostí po osm let noumavně prokarzovaly,
vytlovuji Vaší K gaci své plné, vrohsopasty).
ské oznámíisvůj vroucídíknejen sa všeckulásku

i zato tiché působení dochovní, kterým tak mnohá
bludná duše ma prahu věčnosti byla zachráněna,
Pán Bůh zaplať a odplat! Přeji 00 nejvroucněji,
aby veškeré poměry se Vám upravily, abyste
co nejdříve opět ošetřování našich nemocných pre
vafti mohly. V Hradci Králové, dze 20. prosiace
1897. Eduard Jan Nepomucký, biskup.

V Radoiflnu koná se dnes o 4. hodině
odpolední domácí ulavnost vánočního 'stremku.
Hluchoněmí ehbovancipodělení budou dobročinným
komitétem dám šatstvem, obuví a vánočními dárky.
Budou tedy míti také svého Ježíška. Vetvp do
demácí slavnosti jest volný.

Vzácný dar. Paní Anna Marie Vodáko
vá, choť p. Julia Vodáka učiteše na měšť. škole
v Chlumci n. C., darovala chrému Páně sv. Pro
kopa v
Panny Marie a vkusně vyšitým nápisem „Panno
Maria, oroduj za nás!* Dolejší část zdobí pěkné
vyšívání národní. Šlechetná dobroditelka, která
jako učitelka A. M. Ritterová na žiželické škole
vzorné mládež po 10 let vychovávala darovala již
r. 1891 dvě krásné podušky na oltář Matky Boží,
Bůh provázejš šlechotnou dárkysi vnovém její
šití rodinném!

Její Osvícenoctpaní hřaběnka Harle = chů jako kašdoročně tak i letos
pamětliva jsouc dítek čeledě a dělnictva ve dvo
řích svého panství Sadovského, obdařila 297 dítek,
s michž každé obdrželo zimní šat a modlitební
knížku. Bylo pravým potěšením podívati se na
malé kolem stolů, ma nichž dárky umístěny, roze
stavené obecesistvo radostí a nedočkavostí zářící
jehož touha až teprv ukojema, když kašdý Její
Osvícenostíustanovenýproňdárek pevněv ruce
držel. Že dar tento v pravdě tak značný a skutek
tak šlechetný zasluhuje uznání všestranného, baď
teš za to této šlechetné dárkyni Její Osvícenosti

Marii hraběnce z Harracků y díky nej
běl! Zaplat Jí to Bůh!

Akademii k oslavě GOlotého kněš
ství Lva XXIKI. uspořádali v úterý o 5. hod.
odpolední zdejší etihodní boboslovci. Akademii
atili avou návětěvou Jebo Milosť ndp. biskap
Jan Nep. Brynych, redp. g vikářaka,
pitnlní děkas monsig dr. Alois Frýdek, vadp.

at Fiala, kanovníkBarták, dr. Soukup a jiní
„ Akademie zabájena byla zdařilým slavno

sam sboremvp.vid K.slova E Kasala,jenžzením p. praefekta Fr. Klenky byl přesně před
nesen. Předseda literarního kroušku p Jan Řez
níček měl na to krásuý proslov, načež bohoslovec
p. Ed. Kasal přečetl zajímavé pojednání o činnosti
Jeho Sratostí Lva XIII a o úynějších proudech

polokých i sociálných. Práce ta svědčí o neobyjné sečtělostí p. Kasala. Na to přednesen úchrat
ný sbor Palestrinův, „Tuee Petrus! Pak způso
bem promyšleným a hluboce pocítěným přednesl
bohoslovec p. Jam Šimberský báseň zvěčnělého

poví. . Šayčcové eextetto sehrálo pěkně
adařilou Nešrerovu „Ukolébavku“ a cely hudební
sbor, znamenité secvičený, sehrál posléze bravurně
Nápravníkovu Oaverturu, čímž pěkná tato slavnost
v seminařském refoktáři skončena. Pánům boho
slovcůe přejeme, aby s posavadaí horlivostí se v
hedbě, spěvaa htererních zdokonalovali

borovými lidovými soudci při ce.

hi jpenováni pp. Josef Jeřábek, obchodv rištůfek restaurateurVAdeibertinalé
rada RudolfHolwich, B. E. Tolman kaibka

AlfredProcháska bankovníúředníka Jao
úvra řiditel záležny a úvěraího spolku. — Při

c. k. krajském soudě v Jičíně jinenováni byli pp.
Ant. Knotek, Fr. Kubín, Fr. Dykast řiditel

ovárar. obchodníciVác. Prokeš, Jan F. Smo
us . Stumpf a Jan Bodnář, účetníVác.

otejl a JomfRejman.© semajetných posigeba
čů vyšší obchodní školy. Dovídámese, že
v kruba poshtchačstva adejší vyšší obch. školy

pravuje se věneček, který ve prospéch nema
ých posluchačů má se konati dne 322.ledna

v „Besedá“. Je to záslužný počinek, jejš posluchačí

Pzarněníjakož i podpor že dojdenáležitéhopoTesaměcí, jakož se strany každého lidu
mila. Přejememorální a finanční úspěch.

Sbor dobrovolných basáčů v Hradel
tKrálevé pořádal dae 12 t. m. svoji prení do
mácí zábavu v místnostech br. Raymana, kteráš
velmí četnč navětívena byla a jejíž čistý
fondu podpůrnému odevzdán byl. Kromě to
matováno i ne Č

i
gÉ

prvníMen.Začátek 07. hodině, vstapné 3přijímábs. DvořákArnošt,raka
Za odberzáberaí: Fabrich t č předseda,Čr

a .

Vánoční opera v Adaibortinu. To
varyšská jedoo'a ša laskavého spolupůsobení zha
mesitých pěvkyň se zdejšíchdámakých krahf při
právuje oa den sv. Štěpánadne 26. t. m. zajíma
vou hudební novisku „Narosení Páně“. Výpravná
opera ve 5 jednáních. Veršem napsal dr. M. Ko

průvod provede kapela p. Divišova. Jednotlivé
solové partie spočívají -v dobrých rukou a rovněž
sbory, v nichž zpívá 40 zpěváků, jseu pečlivě
nastudovány, takže slibuje produkce tato přípraviti
i hudebně vzdělanému obecenstvu příjemný poži
tek. Začátek v 6 hodin odpoledne a konec o 7.
bediné, čímž jest i přespoloímu obecenstvu ná
vštěva umožněna. Předprodej lístků převzalo se
vzácné ochoty knihkupectví p. B. E. Tolmanovo.

Z jednoty katolických tovaryšů.
V řečníckém kroužku přednášeli pp. Nobejl „O
působení Církve“ a Mandásek „O postavení

Bag jesekého vělníka ve veřejném životě“. Zdař
Pro vzdělání zdejšího dorostu ob

chodmihe zavedeny budou přičiněnímmístního
vzdělávacího odboru Úeskoslovanské obchodnické
besedy večerní kursy « budově obchodní akademie.
Ve středu se bude vyučovati účetnictví a v pátek
směnečnéma právo vždy od 8'/,—9'/, hod. večer.
Vyučování je úplně bezplatné. Přiblášky přijímá
předseda vzdělávacího odboru,p. Jindř. Malina.

Vem = českých krajů! Hlavnížidovský
časopis „Neue Freie Presse“ trpí posunčinou od
té doby, co bylu v Praze prohlášeno stanné právo.
Orgán Mayera Rothachilda synů prská a alintá na
všecky strany a z každé její věty vychází zuřivý
Vztek, že vPrase nebyl ještě nikdo dle stanného

ee oběšen. Jaká by to byla pro šmoka v „Najeje, v Bohemii a Tagblattn“ radost, kdyby tak
o štědrém večeru houpali se na vánočním stromku
pražský purkmistr dr. Podlipný a celý magistrát,
všichni čeští novináři, kněží, všichni čeští obchod
níci, průmyelalci a živnostníci, kteří se opovašují
hlásiti se k svým dobrým právům. „Naje fraje“
se vzteká, še stanné právo v Praze bylo obmeze
BO pouše na zločin veřejného násilí poškozením
cizího majetku a že jiné zločiny nebyly stannéma
soudu přikázány. Následkem toho prý prohlášení
stanného práva v Praze nemohlo míti žádného vel
kého účinku. Hlásná trouba z Jericha na Dunaji
jest celá zběsilá, že místodržitel hrabě Coudenhove
označil buršáky za hlavní příčinu pražských ne
pokojů a že vůči deputaci německých poslanců
neměl ani slova odsoužení pro české demonstranty.
Protože místodržitel hrabě Coudenhove nechce do
sud poslouchat kašino v Prase a bursovní šmoky
tedy nasadila „Naje fraje“ všecky páky, aby pro
sadila sesazení místodržitele hr. Coudenhova a aby

bo nahradila generalem Davidem,který měl v Čechách po Kollerovsku dělat pořádek. Světovýšor
nál z vídeňské Fichtegasse tvrdí, že Němci nejsou
v Praze jisti majetkem, zdravím a životem. Pu
mový attentát před německým divadlem, který
spáchal bezpochyby nějaký redakční dynamitard

s pekelnou xlomyuiností prý nastrojený ades nábou (©)zmařený, jest prý důkazem, že Čechové
sničití aídla německého umění, německé vé

pronásledování buršáků. „Naje fraje“ horuje proto,

re! německá universita, německá technika, německó ústavy a továrny přeložily se do některého
města v uzavřeném území, pro něž by sřízen byl
i zvláštní zemský německý sněm. „Naje fraje“ na
jednotě Čech, na jednoté Rakouska, na jednotě

absburgské monarchie naprosto nezáleží. Tím se
gesiluje jen náhled mnohých, že německá obstrukce
v Cis- i Trans jest obratně provedeným činem
ctitelů Rothacbildovských. Čím více se budouná
rody mašeho mocnářství prát, tím radostněji si
budou mnouti ruce páni z internacionalaí aliiance
jeraelite, Jim bude utvoření provincie v něme
ckých Čechách nejmilejším, meboť tak by. část
„Ostmarku“ padla nejlacinějším způsobem do klína
matky Germanie. Což neřík
nejlepšími Němci v říši jsou šidé? Nedělají unás
největší reklamu vi různé ty Neue free
Preese, Tagblatty a Revue? Jaké mínění mají
© más v Německu na základě štváčských zpráv
redakčních šmoků z Prahy a z Vídně, o tom svědčí
tato zpráva: Cboť nůmeckého óbchodníka v Te

pro opatřování služeb v Dražďanech, aby pro její
dítky opatřil vychovatelku (k vůli naučení se ryze
německé výslovnosti) Ustav drážďanský, domnívaje
s, že Teplice leží v českém území, odepsal jí:
„Drabá paní. Za nynějších poměrů těško dostati
Běmeckou vychovatelku do Čech, protože jí v Afri
ce mezi čermochy hrozí sotva menší nebezpečí
nešli v Čechších, kde loupešení, vraždění a sabi
jení mezi civilisovánými lidmi téměř deuně se při

kteří nás Čechy v civilisovamém osvětě rozkřičeli
hůřenežli dahomejské lidojedy a Ašanty. Amáme

aZeituoky včeských akatolický vd i, máme se posnenáhla dávat jim
Bavlastní nali škodu otravovat? Myelime,še nej
lépe uděláme, když řekneme: Vems tou isterns
cionálníprašivinou!

Zatecký parkmistr dr. rytiř Schén
feld, který zuřivě vystupuje přoti Čechům a v
jehož městě český majetekse pálí a ničí, kdeČe
cbové jsou boykottování a vyhánění, pošívápro
své syny nadace hraběte Straky z Nedabilic, za
ložené výhradné pro šlechtice „milého mi národa
českého!“ — Učekáváme, že čeští puslanci, přive
dou tuto otásku na zemském sněmu na přetřes.

Nezapomeňte na ptáčky ubohé! Hor
ské kraje pokryly spousty aněhu, ptactvo stěhuje
se z lesů a polí b íže ku příbytkům lidským, chvě
jícím hlasem sobě stěžuje a prosí o nějakou almu
žničku. Mezi prvními jest ovšem štěbetavý «rub.
čík, který teď nepřestává chváliti hospodáře:
„Sedláč=k pán, sedláček pán“. 44 vraběíkem vidí
me bratrácka strnada. Poznáme ho po žlutém
kabátku, ua zádech voahnědlém.Jest to ptáče vel
mi přítulné a upřímné. „Sedlák strýc, sedlák strýc“
— tak se lichotí. A aby to více pomábalo dodá
vá: „Dobrý strýc, dobrý strýc.“ — Milým zimním
hostem jest c hocbolouš. Hledajepotravu, při
létá až k našemu oknu, usedá na střechu a ša
doní: „Dej zrnko, dej zrnkol“ Když lesník a haj
ný chodí t-ď lesem, tu blíží se k němu černý
kos, pobiha blízko něho a tíseň srdce svého,
teskootu života avébo takto mu žaloje: „Má dě
fátka — nebožátkal“ A když v zimě padá bustý
sníh a ve sluch zaznívá jen praskot ledu a lamání
se osněžených v-tví, když je tak zima, že by člo
věk ani p-a oevyboal, anebo mrzne, aš šindele
praskají, tu nemůžeme zaslíti ptáčatům tam venku
tesknotu a starost. Za takového nečasu i Čečet
ka prchává z lesa a snaží se pohnouti člověka
ke slitování svým chvějícím se hlasem: „Zima,
zima, mráz!“ — Vlašťovkám, skfiv:nům, těm se
daří v Africe ovšem teď dobře, avšak ptáčkům,
kteří musí a nás přezimovati, léin 8e teď nevede
dobře. Kde ty dostanou svého Ježíška? Teď věru
ptáčat těch líto každému útrpnému srdci lidskému
a proto milerádi vyhodíme jim něco zrní a drobtů
a zachráníme je před jistým zahynutím. V letě
stonásobně nám to vynahradí, an neunavně hub
škůdce všelikých potravin. Městská mládež v těchto
dnech zajisté nezapomene ubohých ptáčat, kteří
nám v chmurné zimě zůstávají věrní.

„Když mrazný vítr jako démon šílí
a v závěje a stohy sníh se stáčí,
kdy kolem pusto, melazina kvílí,
a nám je teskno, trachlivo aš pláči,
vy na prahu nám zatukáte přece“.

Ve prospěch české matlční školy
v Dubenel vybrali denní hosté u Macáku vne
děli dne 19. prosince 5 zl., které panu učiteli K.
Veselému v Dubenci redaktorem „Obnovy“ po
slány byly. V témže hostinci zavedeny na podnět
městského rady pana Jaroelava Červeného denní
sbírky ve prospěch Ustřední Matice školské. Oče
káváme, že takovéto vlastenecké sbírky zavedeny
budou též ve všech ostatních hostincích v Hradci
Králové.

. Bdip král, zdařilá parodie Sofoklovave
ledíla, kterou dle starších prací zpracoval dr. Aug.
Nevšímal a kterou v hudbu uvedl nadaný sklada
tel Kovařovič, opakovala se v sobota v Besedě.
Sál byl téměř plný; dostavili se též četní hosté
z venkova. Souhra byla ještě zdařilejší než ve
středu. Pan důchodní Peřina osvědčil se opět jako
vynikající režísór a pan Lad. Knepr jako geniál
ní dirigent. Hudební sbor, sborové i solové zpěvy

přednesený se vzácnou přesností. Neunavná, mpoonedělní námaba páně Kneprova byla korunována
nejen výtečnou soubrou, ale též odměněna od na
šich spanilomyslných dám, které věnovaly panu L.
Kneprovi obrovský vavřínový věnec 6 dedikační
mi stuhami. Mimo to byl neanavný ochotnický
kopelník p. Knepr odměněn čestným dárkem pěti
dukátů, jež uloženy byly ve vkusném etui z
lyše a slonové kosti v podobě „ardcete“. Pro

hudbu a zpěv má p. Knepr zajisté zlaté ardce a
ro dámyjistě není tototak tvrdé jako slonová kost.

listé: paní Jokasta, darebák Edip, pastýř Zchovatel, Pythia a Sfíax slavili opčt umělecké
triamfy. Hlas lidu, svobodná zelinářka dle tvr
zení zlých jasyků nezná prý sice notu, I kdyby
byla tak velká jak vrata, ale zpívala roztomile,
zrovna tak k zulíbání Král Lajos svým pěkným
přednesem také překvapoval. Professor lékařství
ukázal též, že má volmi dobrou kliniku, dvořané,
strážníci, ženy a auži obojího pohlavi a vagabundi
nevyznamenávali se tak svou početností, jako vý
tečnou maskou a zdařilým zpěvem. Všechna čest
před znamenitým orchestrem! Tak vyškolené síly
by neměly unikat veřejnosti. Doufáme, že nás po
těší brzy velkým uměleckým konoertem. Obě před
stavení Edipa dokázaly, te máme v Hradci velmi
dobré síly budební a pěvecké, jest tedy nejvyšší
čas, aby hudební a pěvecký život v našem městě
Bu organisoval a osvěřujícím způsobem zasáhl v

Slováci uherští bojuji až od dvoulet

pros maďarisačnímu násilí, jež se jim vedralo odjskopa do samosprávné luteránské církve. Na
ochůzi starších v Turčasském Svatém Martině ne

dávno konvent vyslovil biskupoviŠarkáňoví
nelibost nad tím, že podezřívá kněžstvo a starší
elrkve z rejdů „panslávských“ a očerňuje je, že
jeho jednání jest na jeho hodnost nedůstojné

- "Malicherní lidé. V době, kdynárodnáš
se nalézá ve veliké krisi, kdy Němci v
a v Rakousku dovolávají se zakročení Prašáký a



SeníkůprotinámČechům,vdoběté p, r. josef
Čížek prohlašuje,že jeho strana badeb
sa své právo, které jest svaté (I1'), še ve totiž
pesúčastní volby představenstva v Náchodě © uspo
rádání obeeních poměrů. Noví náchodšší svatí ba
doa tedy šířít roskol mezi českými sousedy a jako
menšina budou nutit většinu, aby se podrobila
Jejich zvůli. Myulíme, že by dobré věci se jen
prospělo, kdybyna ty nejnovější „svaté“ bojovníky
se důkladně posvítiloa českému národa ukásalo,
za „jaká a Čí“svatá práva, ti moderní svatí vlast
ně bojují.

Redakcí p. Karla Dostála-Lutinova
v Novém Jičímě vyšel II. ročník NovéhoŽi
vota, měsíčníku pro umění, vzdělání a zábavu.
Obsahuje mezi jinými pěknými pracemi zvláště p.
Zeyerovu „Zahradu Marianskou“, některé práce

B P. Boušky, K. Dostála, Fr. Holečka, Mistrala.riincka, práce Hellovy, Verdaguerovy a inn.
j. Uměleckým obsahem 8 a olegantní úpravou
patří časopis tento mezi nejlepší časopisy katoli
cké a zasluhuje tudíž nejlepšího odporučení aboj
ného rozšíření. Doufáme, že ani II. ročník nás
nezklame a přejeme družině „Nového Života“
hojnéhozdaru!

Z Josefova. Jako milý dárek Ježíškůvku
štědrému dnu obdržela Jménem Jeho Biskupské
Milosti od Vysoce důstojného biskupského Konsi
storia v Hradci Králové pochvalný dekret slečna
Marie Nováková, učitelka na obecné české
škole Jomefovské, za velmi umělý a přelíbezný
zpěv, kterým v neděli a ve svátek služby Boží
oslavaje, za věrné a horlivé plnění povinností
svých co katolická učitelka a za dobrý příklad,
který vzorným žívotem svýmmládeži dává.

Z Libřle. Šlachotnýdahrodina. ktorý ne
chce býti jmenován, věnoval chrámu Páně v Libří
gsích u Josefova krásný nový ornát bílé barvy
s příslušenstvím. Za tento veliký dar vzdává du
chovní správa šlecbotnému dérci: Zaplat Pán Bůh!

Drahý koželusský kurs vHradciKrá
Jové bude napořádán ve dnech9. až 16. ledna
1898. Kdož by se chtěl tohoto kursu sůčastniti,
nechť se přihlásí záhy buď u kuratoria průmyalo
vého musea pro severovýchodníČechy v Hradci
Králové, neb u správce kursu p. Jettmara, maji
tele lučební Jabratoře v Hradci Králové. Taképři
drahém kursu budou výklady úplně bezplatny.

Zastávka v Rychnovka. Pro obceRych
movek, Zvoli, Volovku, Šestovice, Ples a j. znamevá
velikou výhodu nově otevřená zástavka mezi Jo
sefovem a Velkými Jesenicemi. Na zastávce Rych

povek zastavují RCE vlaky osobní a smíšené.Heslo „svůj kavému v Anglii. Když
před několika roky princ Walesský meškal v Bu
dapešti a přišla řeč na pohodlný širák Biemarkův

inc projevil přání, že by rád o odobnýchbonk, tu mu jedeu pán podotki, že podobný
klobouků lze dostati v Budapešti; prime však od

věděl, tam že jej konpiti nemůže, protože je zvy

ký kupovati a nositi jen „robky původu aagitického. Princ s Walessu vá mužskou modu v
Anglii, on ví, še podle něho sí činí objednávky
statisíce Aogličanů, že jim tedy musí býti vzorem.
Nepatrná tato h'storka, jejíž předností jest, že je
pravdivá, ukazoje nám anglický národ, který bol
duje jinak svobodné tržbě s nové stránky; uka
zuje uárod obchodně a politicky přísmě discipli
novaný a tood nejvyšších do nižších stavů. Všichni

. Angličané vědí, že mají zájmy společné, že jejich
rozvoj a blahobyt závisí na rozkvětu jejich prů
myslu a obchodu. Angličané kupují jem domácí
uboží, oni provádějí prakticky heslo „svůj k své
mo“. Tím si také dovedeme vysvětlit stále se
stapňující rosvoj jejich průmyslu. Roku 1896 ulo
šili Angličané opět 1.000 mil. zlatých (ve zlatě)
v nových průmyslových podnicích. Což potom diva,
že ovládají světovou tribu. Ze všebo zboší želez
ného, které přichází každoročně do obchodu svě
tovéhov jest 53%,původu aoglického, strojů jest
58*/, bavlněného zboží 73“/,, bavlněného příze 84
jutového zboží 87%, atd. Každá válka národů
evropských zastavuje a seelabuje průmyslovou a
obchodní jejich Činnost, anglický průmysl a ob
chod pak z nesnází cizích těží. My Cechové me-.
rozhodujeme o vedení válok světových, avšak co
času nezabíjeme planým politisovaním a bádáním?

. Kdybychom hodiny neplodnými bádkami a agita
temi zabité byli věnovali plodné práci, kolik jame

mohli statisíců a milionů ve prospěch národního
blahobytu vytěžit! U nás bohužel rozamná rada

"nebývá ráda slyšena, za to článek, v němž do
stévá co proto některý spoluobčan, jednotlivý stav
nobo stát, ten bývá hitavě čtema mnobý rolník a
živnostaík, místo aby doma pracoval a vydělával,
raději v hospodě,ve schůzích a na táborech utrácí,

jtisuje a zahálí. Angličan se stará jen o to, 00
Pu nejbližší,co se týká jehozájmů, my se pe
reme třeba k vůli celému světu.

Kapslčkáři navštíví vid |
denní trh Mioulou subotu vy takovýto eska
motér M. Duškové ze Srob. Dvorů s kapsy pe
něženku se 4 si. 35 kr.

Oheň. Dne 18. £ m. o půlnoci ahořela
stodela s vaškerými zásobami píce a kryt na obyt

(m stavení rolníka Jana Peška = Loehenicich.
apáčí se na3000zl. ajest jen částečně

kryta pojištěním. Jak se praví, byl oheňna dvoa
místech zúmyalně zločinou rakou založen. — Dne
19. t. m. shořel stoh pšenice Jos. Markovi tamtéž

.
„JA

Skodaobnáší 500ul. pojištění 490.3. — Das| 31.bolelov atéhožvečeraposoro
vámVyl oheň sbílé věže směren k Vysoké.

cčný zlatník. Duo20.1. m.udal Š s
Nového Hrades Kr. ve sdejším bostinci č. 99. fa
lošný zlataík, aniš by ei byl vědom,
nesí pravý. Případ oznámea byl návladmictví.
+" Ztráta protema. Služka M. Vlachováv
č. 68. stratila dne 16. t. m. slatý prsten v ceně
6 zl. Podezřelým, že prsten nalezal a neodvedi je
Jistý pekařský dělník z Dabesce, na nějž učiněno
oznámení st. návladnietví.

KMradež Vtěchto dnech val ve mlýně
RudísěvPředměřicíchKarelČ. zCh. uHolica
odcizi) při té příležitosti šatatva v ceně B0 sl.
Zloděj zajel si s lupem do Prahy, kde jej zpeně
žil; záhy však byl zatčen a dodán udejšímu
krajs. soudu.

Zvěsti u východních Čech.
Z Duabence se námpiše: Hlss lidu, že

matičná škola zdejší byla lena rakou zločinnou,
stává se pořád silnějším. Podezřelými jsou jme
novitě tyto okolnosti: Stavitel nové české matičné

školy, stojí v zahradě vedle staré dřevěné
a nyní spálené školy, dal novostavbu m hlí.
dačemhlídati,poněvadžse obával jejího poškození.
Nápadno jest, že ostražitý pes hlídačův ve dva dny
před vznikem ohně ztratil, a že pohřešovaný pes
najednou sw zase objevil. Čtrnáct dní než škola
zapálena, došly pana Helimenna také dopisy, že
hlídač jeho jest ožralec a sloděj,aby ho dal pryč.
Zámkyprý utrhala prodalatd. Aoislovanatom

prá nebylo. — Ve čtvrtek večer asi k 6. hod.,hlídač byl v staré školní budově ve výměni

ckém bytu pana Horáčka na a bývalého majitele vyhořelého staveniště) a hustá mlba panovala,
byla škola od polív chlévě zapálena. Stodola, ve

ré měl p. k, tedy Němec, úrodu složenu,
zůstala obném ušetřena. O tu paliči patrně nešlo,
nýbrž jen o školní budova, která s výměnkem a

óvemtvořícelek.Tam,kdeoheňvysel,není
ani komínu, ani nikdo z čeledi nájemecovyna půdě
před požárem neprodléval. Oheň se moh! scela
pobodině z venčí založit.

Při vypuknutí požáru nebyl p. učitel K Ve
selý doma a jeho choť, překvapena ohněm, mohla
ge © třemi malými dětmi uduzit. Nábytek učitelův

sice vybázen ma dvůr, ale macho shořelo, roz
to, pokáženo a ukradeno. Rodina pana Veseiého

v nynější zimě utrpí velmi citelnou škodu. Ve
dkolní ajni přišly ve zkásu všecky učební pomů
cky. Palič počítal asi takto: stavba nové úkoly
byla německým obecním představenstvem v září
zastavena, německé královédvorské okresní za
stupiteletvo schválně stížnost Čechů nevyřisuje,
stará škola se zničí.. nová není postavema, učitel
pedostane byt amiučební síň atak bude česká
škola v Dubenci zničena. V Dubeaci tvrdili také
ještě nedávoo Němrci, še učitel Veselý v Dubenci
jiš dlouho nebnde. Dubenecké uěmecké panstvo

skou školu svém příchodudo Dubence starat
a kdyš d | y ořganisovat. — V
měsíci září a fíjauolýchalo se již v Dubeaci, že
česká škola vypálena. Zoráva ta byla také
osnámesa hned Ustřední Maticí školskédo Prahy.

Prapodivné bylo při požáru také chování
mnohých lidí, kteří při ohni jásali. Hasiči —

to stává, kdyš boří české stavezí — při

č a bájilijá kd byli přálipořádně basili, býti obytné stavení
eden moment je také zá

eóer byl p. Ulrich, první radní
| Gapoušek) (Zapauschke)

Dubenci, kde aráželi všemo
90 hostů a prováděli také

styděli. Ulrich si činil
posměch a zpívaje je,

pošklebkem zpíval:
Nedávno ve

ové dubenečtí
nemobou docilití, aby člověku tak nebezpečnému
byla sbraň odňata. Vyslali 21. prosince deputaci
k ©. k. okr. hejtnjanství, aby prosili za ochranu,

nakút

rotoše cítí, že 80 mim něco připravuje. Pro

hy jest nynější stav nejistý, úrnáný. Také českému bostinci 80 vyhoří.
České Matičné škole a panu učiteli poskytl

satím přístřeší statkář a majitel lomů, p. Bous.
"Tento se přestěhoval do kuchyně a svůj příbytek
nechal pro školu. Ve velké světnici se učí již od

malé světnici přístřeší rodina

Poea: ucilele.rÁ dubenečtí vé, kteří pojídáme trpký b miaprity, doufáme, že český
národ nás neopustí v nynější soufalosti naší.

— E Přelouče. Paz Štarc, bývalý kandidát při
volbách v V. karii ličíval lidem neskušeným to bl
budoucího státi socialistickáho. Nákde mluvilo děle
ní majetku, jinde o nespravedinostech páchaných na
pracujícím lidu. Iau mnohý posluchač dělal ci lasko
minky, až se ma koutky stahovaly, a protose celý

rosehřálPo nollncké knadidáty ©zá kari kteří
Jibarálními Němci a žepo jejich boku budou bojo
vati proti jazykovým zením a českému státnímu
práva. Mladočeští páni kandidáti měli tehdy s lidem
sváděným pernou práci. Kdyš pan Šturc horoval pro

m2 A
sč la. .p pit SPD. 5,

úplacu rovnost išaje „ ;svolaljeden s jeho:
vrásaců: „Alepro lemBale hmatnakno uš
zloději, kdys všíchní lidé budou míti stejné.“ Sotva,
eo zaslechl slova ta p.Starc, anebo je ami nesaslech,
hned počal líčiti, jak v tom socialistickémstatě bu
dou lidé mravní a dokonalí. Člověkse sdravými smy
slymusilseslibůmapovídačkámobčanaŠturce
omát, ale socialisté mu věřili: Než tu máš čerte kro
páč. „Neodvislé Listy“, tedy orgán protikatolický praví
o té socialistické umravněnosti prapodivné véci: So
ciální demokraté jako v tak mnohých jiných městech
mají i v Přelonči většinu v memocensképokladně a po
kladau jejich řidil po několik roků občan Váci. Kurka
Týž požíval plné důvěry a proto s tém větším pře

pokladně přijala veřejnost zprávu, do s0 vysk vadně nepořádky a schodky, jichž výše ovšem není
dodnes úplné zjišténa. Při poslední revisi, kterou sa

přítomnosh předsedy pana A. Menšíka vykomali ppúvra a Kbtýrek, vyšlo na jovo, že pokladník stavi
teli Rudolfovi kvitoval přijaté peníze sa dělnictvo u
měho saměstnané, které všsk nikde nesúčtovral a je

tak sebe podržel. Pouze v tomto případě jeví 60
ech 64 zl., celková pak sproněvěřená suma dosa

huje výše několika ot zlatých. Smutný to obrázekví socialně-demokratické strany, ješ ma
ostatní společnost s patra pohlíší a hrdě papouškuje
ovou nmravnělost a poctivost.

. | (Zaaláno.)
Dražstvo Vlast koupilo sa 30.000sl. vlastní dům

. zůstanedlažno Pár sl. Abyse tato částkarsy uhradilaa aby vomohlobrsy přistoupití
k zařízení tiskárny a knihkopectví, uctivě Drosfme a

snažně me ší členové, pokud1.) aby starší pp. členové, pokudmodno, dopla
tili oré vklady a povější, aby složili a-pož část jim
možnou;

.) aby dlašníci za „Vlaat“, „Vychovatele“ asnašili se zapraviti všecky ové dlaby:
kdož do tě

i

„Děl. Noviny
z té příčiny budou po Novém roce všem,
doby dluhů nezaplatí, zaslány důtklivé upominky;

8.) aby si letošníP abonenti pospíšili se sásilkoa předplatného a snich může, uctivé prosíme
—aby přidal sebe menšídárek matento dům.

4.) uotivě žádáme, aby se hlásili noví členové k
družstvu Vlast. Přátelé naší nechťnám sašlou vbodné
adresy s katolických krahtt občanských,

6.) snašně žádáme, aby také literární přispěva
tele a spolapracovníci našich listů přispěli ma temto

účel nejkým dárkem se svého honoráře,6.) Kdožnám míní větší obnosy darovati, račiš
to učiniti hned; my mu zaručíme svláštní listinou ú
roky do smrti. Úroky obyč-jné jsou menší než nám
jest vypláceti i mohli bychom i takto rychle spětí
ali. Dosud nám tírto spůsobembylo svěřeno9.000sl.

Nechť kašdý pomní, še veškerý čistý ušitek s podmi
ků, které budou v novém spolkovém domě družstva
Vlast zaříseny, připadne katolické straně a o

čistý risk bude obrácea kjejíma sesílení a porsnesení.Z Administracedrušstva VlastvPrase (č. 384—I)
v den av. Tomáše apoštola. 1.

(Zaaláno.)

Pan Josef Krejčík,
umélecký závod sochařský a řezbářskýv Eraze.

Dílny: Babaa 612. — Sklad Eliščina tř. 24.
Poštovní poukázkouzasílám povinný obnos,

ostatní část zašlu dříve než ujednáno. Socha a
eskyné jeou krásné a mnoho so líbí a mně,

všochoa |Vaše práce, úplně uspokojují.
S úctou veškerou oddaný

P. Norbert Procháska
110 důkan.

V Přeskovicích, 2B. lHetopada 1897.

(Zasláno.)
Od medic. autorit vřele odporučené řveké víno

sílící prvéhořáduliawrodaphne 1láh.zl. 1-50
Půl láh. 44 kr., v demijodu. 1 litr si. 1:66 dodává
M. F. GEIDEL u Praze, Vodičkovaul. 30. Hlavní
eklad pronaše země..

éš dravý druh,ménésladký; „Achaler 000,
sastajné ceny. Adostání tamtiž a vlákární A. Spory

Řecký čistý kohak v demijonu1 litr sl. 3. —Nejvyššívyznamenání slatá medailena „mo
zlnár.“ lékárnické výstavě 1806. — Zásylky
drakou i postou. (189)

2-9 Pra:
MaláKarloVáseeli

číslo 1w0-L,M -M

Račte šádati kobercové v 1Udáaí
jakosti Mádoueno:(219) tky u nábytek.



hypan
., Bližší sdělí administrace tohoto listu.

+-ORD* Vývozče všech zemí! "SY

W zemké jubilejaí výstavě v Praze 1891.: Zlatá medailesemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1898
nejvydší vyznamenání: Čestný d státní. Na hospodář
obo-průmyslové a národopisné stavě . Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá modalie s korunou. Na
Národopisné výstavé koslovanské v 1893. 3. Cema.

v $ diplom N. V.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

„torárna na plana, přaminaharmonia a vazhany

ALHU HUIA© ka
T Hradec! Králová

Fillalnísklady: veVídní, Il.
Balesianergasse 31. v Brmů,
Orelská ulice č. 7., + Prase:

Král. Vinohrady, Karlova
edporoučí českému hudeb
mímu obecenstvu svá mejlépo

osvědčená

piana, pianinao
s anglickoujou repetiční '
čejnou vídeňskou mechomuěce
nového mnačněsdokonalmého

provedení
a harmonia

evropskéa americkésoustavy © i
všech rozměrů v cenách, přiBě 4x Zii id

| Jadnézovníúpravě,zaručené Z
trvanlivostí a vyrovnané uhlazenéI vydatné vsněností

. neobyčejně levných.
NĚ m mláky za výhodných podmimk

Obráskové osnníky na požádání zdarma a franko.
Záraka pětiletá.

SRB“Vývoz do všech zemí I "a

„wSPISY %
Jeho Biskupské Milosti

Edvarda Brynycha:
Dílo lidí. Obrázky ze smíšené osady a se světa. Drubé

. oprav. vydéní. Cena 60 kr.
Křížea kalichy. Obrázkyzesmíšené osady. Drubé

oprev. vydaní. Cena 1 sl.

Naše vesmice o roce 1860. Sbírka obrásků a poví
dek, ješ lidu českému Dapeal. X. vyd. Cena sl. 1-20

Růženka. Obrázek s města s drahé polorice 19. století.
Ceca 20 1.

Úlovo kříže. Obrásly = počročilé a
Druhé vydání. Cena 90 kr.

:Čestarozumua srdcekuspojenísKristem.Ki
Kteké, postní.Druhévyd.dj kr. |atechése pro první (po i drubou) třída

ebecné.Cena36 kr.případě ) .

Jtoání a obřední knihe pro lid. Cena60 kr., vás.70 kr.. váz. v plátně lesklém 80 kr., se slatosožískoazl.1,©kůži1zl.30kr. 
vní májová pobožnost na Vyšehradě, Cena50kr.

vná katechetická kázání. Třetí vydání 4
díly 6 al. 40 kr

Boustavné Iiargické kázání. Druhévydóní3 dílysi. r
Brótle pravé. Stručnější „Štít víry“ k vycvičeníbiřmo

< vamoů katolických na osadách smíšených. Drahé
vydání. Cena 36 kr.

Upomínka na duchovní cvičení slavéná v Hradu
© Bpálové od 37.—31. orpna 1888. Cena 80 €r.

Zachraň duši svou. Dvě řady postních řečí. Drahé
77 vydání Cena 60 kr. (386)

Cyrillo-Methodějské knihkupectví

Gustav Franol v Praze,
(Melantrichova ul., palác měst. spořitelny.)

JAN HORÁK
soukeoenfk

V RYCHNOVĚN K
nabízínadobuzimní



velectéěným zákažníkům sa vžácnou
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a eli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 18

„0 —————
Navánoční "ia

wg“síromek
nabízím vělerténému obocenstvu veškeré druhy
cukrovinek viastní výroby při levných cenách.

V úctě oddaný

A. ŠEXNOHA,
eokrář na Velké podsíni v Hradei Králové.V...

ze Šřeva řesané polychrojes'e chrámové . mované,

Boží hroby +sobemkostel souhlasné
x relifa řezanénebJité. Boch

řížové cesty "Yakříšení“,sochy,oltážea
dkerá kostelní zařízení rečuje uctivě umělecký zá

vod sochařský a řesbářský

Rosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny ma Létné 613-VIl. — Bklad Eliščina tř
fs. 34. —Tlastrované cen níky, nákresy a rozpočty franko

Výhodné platební opdmísky

Í a pozlacováníoltář, náhrobků
a veškerých potřeb kostelních.

Mimo to Přijímg a vkusně provede

malby. ohrámů.
Vzorky pšedloží se na požádání.

M Voškaré zakázky vyřisají te vkusně tr- vale a'l
M0,

“.. v „=
Je 4",

MBS

me- Lómfinické us

SUCHARY
| velej emné,

dešerty, karlovarské zákusky, mandlové věnečky,

máslové krabičky, vše nedostišné jakosti a při
mirných zasýlám nejn v. dvouvých čkách. 3 >

-Mimo to odporučuji P. T. oboceastru růsné
malé zákusky k vánocům, jakož i k různým slav
nostem. Závod můj těší se nejlepší pověstí. —

V 6cíš veškově

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářství

v Lomaisi n. P.

Ludvik Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

— dříve v Hraěci Králové

udporačuje svůj atelier k provedení všech de

(246)

,

luji obrazy nové. (2)
ve slohu stavby kostela se naNEL>„dpožádání tně vypracují a rospočty předloží.

Bejnovější souatavy, práce solidní,
ceny levné doporučuje

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradoš Králové.
Y na výstavách: V Jaroměji stří
brnou, v Dobrušce slatou, v Praze státní

bronzovou medalií, v Hradci Králové nejvyššíení
vysaamenání esaý děploní s právem na| zlaté m je s korunou.ÚKCIKO

KONKURS.
Při děkanském chrámu Páně av. Vavřince v No

vém Bydšově, při kterém zvlášť placený varhaník
stále ustanoven jest, obsadí se místo

řiditele kirId1teoie KUTU.
S místem tímto spojeny jsou následující platy:

1. Remunerace z důchodů obecních zl. -50,
2. z pokladny zádašní . ..... 350,
3. poplatky tak zvané stolární,
4. paušál na struny, pro některé pěvecké a hu-.

dební síly.
Žádeti opatřené průkazy o stáří, stavu, nábo

fenství, zachovalosti, domovské příslušnosti, theoreti
ckém i praktickém hudebním a pěveckém vzdělání a
dosavadním zaměstnání, zvlášť, že uctázeč absolvoval
školu varhanickou a kurs pro řiditele kůru, podány
buďtež obecníma úřadu v Novém Bydžově nejdéle do
15. ledna 1898.

Povinností zvoleného bude mimo řízení přesné
církevního zpěva a budby chorální hlavně též říditi
městskou kapela a míti bedlivou péči © její vzorné

(vycvičení a získání jí chvalné pověsti.Dále budepo
vinnen několik chudých chlapců a děvčat zdarma vy
učovati zpěvu a hudbě a říditi se přesně zvláštní in
strakcí, v níž bandou další jeho povinnosti a práva
obsaženy, a kteráž se mu vydá při nastoupení služby.

V instrakči tu jest u městského úřadu volno
nahlédnouti; také po přání ucbázeči se zašle.

Místo obsadí se na %roky provisorně.
Při stejné kvalifikaci dá se přednost absolven

tům konservatoře. (258)

Děkanský a patronátní úřad v Nov. Bydžově
: dne 16. prosince 1897.

ZÁVOdŠkolk ářsk ý zm
s vPamětníku uChlumcen.C.

+ nabízí

pro simní s jarní vysazování stromy ©
voené vysoké i krsky, sazenice pro živé
ploty,křovinyozdobné, konifory,divokéstro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sašenic v zásobě. Levné ceny -- Výborné
: zboží. — Pončný cenník zdarma.

Milovníkám krásného zpěvu

B velmilevné"|m

František Mádl
v Novém Bydžově.

ORP> Žádejte vysvětleníkorretp lístkem! "JN

km

24

Daroké kanárk
krásně a zvučně trilkající

Tovární sklad obuvi
firmy Al. ŠJ. Nejedlý v Kuklenáchnachácí se

v Hradci Králové
u pana A. Dvořáka

v domě č. 161 na náměstí, vedle c. k. soudu
kdež Ise destati řádné a solidně pracovanon JN
obuv z nejlepšího materialu, od nejjednoduš- £

šího až'do nejjemnějšího a elegantního
provedení.

Výhodná koupě
MNG“pro huždého. "Ex

Veškerá obuv zhotovena jest z kůše vy
robené vg vlastní parostrojníkoželužnd a
můžeme tedy za solidní material ručiti. 199



Výbavy pro nevěsty.

Výrobaa skladnábytku

KI SKUHERSKÝ,wHradci Králové
kn Avdbénhy náměstíčislo87

nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

" Čenníky a nákresy nepožádánífrko.

bRxx

VOTUHNEOLALAJIRDETIII3

—a..

MÝDLO
všeho druhu, růsné potřeby ku praní a
žehlení prádla, olej, petrolej, jemné
drahy voňavek a výrobků tolotních
jakož i veškeré druhy svíček chová
vědy v hojném výběru na skladě a odpo
rvučí velectěnému P. T. obecenstva při

mírných cenách

ANTONÍN FRYNTA,
voskař v Hradci Králové, JihHkova třída č 281.

(v domě p. Mikše).

Úředně povoleny

vétši množství

zboží soukoného

Vše pod cenou kupní.

tovární sklad suken v Uradci Král.

AAAAO,0.0,0.%,0

ve 0žePo pndt eaí sea hod

3 sa vheěné

MYPraktické

se ždímadliem

dlo trpělo, shotovuje atrojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
A

levné obdržati. 211

Upozorňuji nadokonalené nejnovější Fesaci

Prací strojemátéž neskladép. Karel

30 252 5237323734 S72 I7LIDWU VA.
LINIMENT C4PSICI COMP.COMP.zRichtrovylékárnyv Praze

, bolesti natírání; jest

žádej vědy jen v původníchláhvích snaší ochrannou

Buďoplný a Přímjemláhrme oa
a ve s toujen

Rektňn tkma U zklénotv Praze.

Vánočnía novoroční dárky!

Václav Sole,
zlatník a stříbrnik,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradci Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

oporačaje ct. obecenstva h sáso
bonysklad klenotů, zlatých st brných
a pravých českých granátových šperků,
stříbrné stolní náčiníz nového a čín.

skébo stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlatá a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pemdlové hodiny a bodíky

různých drahů se zárukou 1—3 roků..

ceny levněnají než všude jiade. Zlatí a(240) H v ohni galvanicky.

Veškérésbožíje ústně skoušenoa eno,
k V4švožkerépáčky Moehodinekseoyřirají

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kapují a vyměňují.

v.

Nádhernédary!'*
Obrasy

Madonny a Krista,
krajiny, vůbec všecky druhy ne
mějšíchobrazů veakvostnýchrbeách,
srcedla visací i toaletní, rámcevšech

drahů vlastní výroby, lišty, řimsy, kříže,
sochy domácí požehnání, obrázkovésvítilny, nástěnné kapličky s hudbon
atd. doporučuje ve velkémvýběra zaceny mírné umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Král., Jiřikova třída,

Čtyřikrát prvními osami vyznamenán

MLM

JA

Kobero
simníky a

DOSKOČILA, AAO000000

CMBIA 8D M

KOBRNE | | |M DO

i

pohodlné oyšdiky
zvýšeníceny.

uímejíse narnrn VÁNOČNÍOAry.*='

Výrobky Šievar

ozlá:

Co. vyznamenávají.
na rameně jménem SINGER, jehož

A jo acmtntímo lošichvlaerníchzávodech.

úplná zařízení do pokojů
se dbova ohoohového,dntového, Berméhoavytlá- 

20 pórovky a Žžiněnky,".
pony a sáslony do oken, bladké i sdrhorané dle

frano. způsobe. -161
Práce vesměsdůkladná vcenáchmírných.

Syrečky olomoucké
světoznámé, pikantní chuti, kterým se šádné jiné novy
rovnají, mabísím za mírných cen. Bkilovou asi bedaiéku
obsahující všecky druhy ns skoušku, odešlu proti předem
zaslaným1 sl. 80 kr. poštou.— Olomouckésyreláty
prodávají se v cizině jeko delikatesa! Adresa: (48)

w. Šindlerová Olomouo,
Ztracené ul. č, 18.

OODOOOOGOOOOOO00000

: Pravý nezkažený-=čelí rned
© čistí krov naší, podporuje pravidelné tráveníasílínašetělo.Zvláštěsehodídětemchu

dokrevným, bledým, lidem slabého žaludku
a sotavujícím se. Zevrabné poučení přidáno
(174) je ku kašdé láhví medu.

Zaručeně čistý mod Izekoupiti
u Antonína Sejnohy,
cukráře na velké podsíniv Mradol ICrát. ©ODOO00000000 O0000

ME.MUJO...
N STOUPÁ.

doporučuje:

všechdruhů, atoo: Biáákovékoberce, beze
6 WedPo m, jambrokýny.

Mtkové,márokánskésóclosysisilhové,portdéry, ielony krejkové, záclony bílé, oréme nabbarevně, zá
olony muselinové, tylové, záclony jednodikné (story).

na stoly, vlněné neb plyšové Wa je)Hška, přikrývky flanélové,:
loudí, k cestovní, tu

orotinonoudí,přikrývZ p play be
+ m M

Paky Nmeké: atd. e

MOMOOA.
on



Číslo 147. III. Ročník.

Č. 13823 tr.Nález.
Jménem Jeho Vokčenstva Oísaře! 

C. k. krajský soud 00 soud tiskový v Hradci
Králové nalezl na šaloba c. k. státního sastapitelství
v Hradci Králové dne 19. prosince 1897 pod č.12825
podanou, takto právem:

Obsah odstavce „Ale nejentělesa ... vytlačí
všady ty, mesi něš vlezl“ feuilletonu „Rostašitost“
otištěného v rubrice „Besídka“ na stránce šesté č. 146
periodického tiskopisu „Obnova“ ze 17. prosince 1897
zakládá skutkovou povahu přečinu proti veřejnému
pokoji a řádu dle $ 802. tr. s.

Podle $ 493. tr. ř. zavádí se, poněvadě šaloba
roti určité osobě podána mebyla, v zájmu veřejném
zení objektivní, dle $ 489. tr. P. ochvalnjese zaba

vemí č. 148 periodického tiskopisu „Obnova“ v Hradci
Králové tištěného ze dne 17. prosince 1897, c. k. okr.
he, tmanstvím v Hradci Králové vykonané, dle $ 403.
tr. Ť. sapovídé se další rozšiřování téhož a dle 8 87,
zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862 č. 6. £. =.
pro rok 1868 nařizuje se zničení sabevených tiskopisů
a dle $ vO. zák. o tisku nařizuje se, aby tento náles
na první stránce příštího čísla periodického tiskopisu
„Obnova“ bezplatně byl uveřejněn.

Důvody:
-V zmíněném odstavci vybísí 6eku zášti proti

náboženské společnosti židovské a zakládá tudiž obsah

odst ce toho skutkovou povahu přečinu dle $ 303.
., Bylo tadiš návrhu c. k. státního sástupiteletví

ne sní aopvonídle $ 489.tr. ř. vyhověno.jí se v8 493, te. ř.
87. RO.náko ako š "6

Příslušnost soudu tohoto sakládáse na ustano
464. a 486. tr. Ť.

kySr nbmo podalitu a - ,EDně '
V Hradci Králové dne 31.prosince 1807.

o P -5 OÚE dromní rada:Okenfus.
Panu Františkovi Štáblovi, redakt. „Obmovy“.

—— p

d .+ Nový rok,
-< 00 novéhopřinesenovýrok 1808? Kdožto“
můša, věděti? Obzvláště obyčejný smrtelník sutva

Nár vůdcové a strážcové národů obmýšlejí.při

..

| český zažil jiš mnoho nových roků, které
řineely mu — nové aklamání. Ani ten 1898 rok

mnobo dobrého neszvěstuje. Přijdou prý nová ja(ŘE oo
'„FEUILLETON.

» "Tedy zase poslední den v rocel .
4 Jedním okem roním slzu za tím, a kterým

1,kpěme adruhým se směji radostí na ten, cokle * na dvéře. Ale takoví již jsme my lidé, pláč
a sůjšh střídáme jako ta vdova, která roní jedním
okem bolestné slzy na čerstvém rovu manžela,
a drabým blaženě se usmívá a hází očkem na
vyhlédnutého již ženicha. Soích a pláč se u lidí
střídá bez ních bychom se eol neobešti.

": Nuže, jdi starý brocha, dobrého jsme od tebe
neužilil Socialisté, volební a parlameotární řeže,
beykottování českých úředníků, děloíkůa živnost
ník v uzavřeném území, ničení a pronásledování če
skýchškol, stanné právo, min. krise= Cis i Trans
v Srbsku, Řecku i Španělsku, povstání na Kubě
i Fikppinách, nešťastné války v Řecku a Číně,
arménské a krétské řeže, meetingy v Honolulu a
v Litoměřicích, aby to vzal všecko dasl

iw. Což pal nám přinese ten nový rok? 
-1 Vládeoucí planetou roku -1898 jest sluace.

.by se,vyjasnilo aspoň v blevách i srdcích
u sárodů»v zemích horusy svatováclavské, káš

by nastalo upokojenínárod spojených pod šezlem
Bašcho krále a císaře, kterýbude slaviti padesáté

/

jabileam své vlády, ——
Zlatý počet toho raka j 18, což jest do

pm znemením pro všecky“ áctileté slečinky.p plesy začnou v svbstu 8. „ "Toho dne,

vjastač o 13.k: 00 44 stimutách bude: taképrvní zatmění ., Jin částečné ho,

syková nařízení. Co tak v nižších
poslanců našich mesasvěcených vrstvách národa se

šeptá, to jest to, že pániposlanci bli v úetupcíchdaleko. Ve Vídmi prý nebyli proti rozdělení vlasti
naší ve troje území, doma povídají, že hájí neros
dilnost království Českého.

Mámeli se přiznati, jak na más takto v ně
kterých kruzích obmýšlená parcellace království
našeho působí, tn musíme říci, še by to bylo
spolu iparcellací Rakouska. Zkrátka řečeno, má
me stoho strach nejen očeský národ,ale io
Hší a dynastii. V tom ohledu nevíme mic lepšího,
než slova: Bděte, nebo protivník obchází jako lev
tvoucí hledaje kobo by pohltil!

Ale kdyby ani o to nebylo. Pokud víme,
žádného čistě německého úsemí v Čechách není.
Krom odlehlých vesnice, všecko jest prostoupeno
Čechy. Úředník státní iprivátní, obchodník i děl
ník, kněz i učitel Čech nalezá se všude. A proto
jsme opravdu žádostíví, jak by bylo Ise tu par
cellaci spravedlivě provésti. Vláda přece musí
chtíti pokoj. Ale tohonedosáhne žádným utiště
ním jazyka menšiny. |

Obzvláště již předem varujeme tobo novově
kého vynálezu, jenž se jmenuje „Umgangssprache“
— obcovací řeč. — To bude opět a opět příčinou
nových bádek, nových bojů. Ovšem musí úředník,
kněz, obchodník v území smíšeném mluviti též ja
zykem většiny, a jest tedy jazyk tento ovšem ob
covacímjazykem,ale ne výhradně a jedině
obcovacím. — Nejmírnějším požadavkem by

bylo, "z se v takovém případě psaly v seznamyřeči ob í
Ale přirozené božské právo žádá, aby se za

základ teřská A ohcalivláda Ro:
o přísnýzákon, Bterýby zapoví

dal a trestal zapření mateřské řečí,jakož i každé
svádění a každý nátlak v tom obledu. Pak bychom
ovšem rádi ten ústupek učinili, aby po mateřské
řeči dálo se přisnaní řečidruhé, kterou kdo mluví

i píše správně, kterou kde jen mluví, a nebo poněkud mluví a rozemi. Namítne-li se, tohle že
Němcinebudouchtíti, pak nechtí apravedl
nost. Ale pak je povinností právního státu, ja

sjednal průchod. Opekujeme,že jinak pokoj
nebude. Apáni poslanci, at — se tká
ani domů nechodí — ovojíli knáailnošti a nespra
vedlnosti jakékoliv. |

Alei když by takhle se čítalo, ještě nejsme

pro obaýšlenoa snad parcellaci. Nejsme pro nisnad jeň z Msky k gvéma jasyku, nýbrž i k vůli
dynastii samě. Osudy vlasti naší arostly s ošudy

české dívky viděti nebudou, protože budou všecky
libě spát, aby pak večer mohly tím svížněji tančit.
Že budou počátek tohoto zatmění vidět někteří
mládenci, z toho si nemusí děvčata pranic dělat.

Naše slečinky ať se chop' konečné činu. Naši
muži zásadní ráznou oposici beztoho dělat neumí,
zejmena ne stateční naši wlšdenci ze spolků.
Ti se bojí krve jako čert kříže a statečně dovedou
jen pivo prolévat. Jinak jsou hodní jako putinky.
Ať to s nimi naše dámy ledy zkusí buď na par

ketách plesových spo nebo na půdé parlamentární.V době nadšeného česko-polského sbratření, ať si
vesmou zá vzor třeba své polské sestry, —

- Polské dámy podaly již ns počátku 16. sto
Jetí aoěmu království polskéhoa' velkoknížectví li
tevského za krále Ladislava tyto panenské artikule:

r. »Uvažujíce, že stává$e všeobecným zvy
kem, že páni mládenci námluvami mooho.času
maří a konečný sňatek příliš dlouho odkládají,
smocňujeme naši deputaci, aby u slavného sněmu
vymobla praeklusivaí lhůtu oBledně námluv af
de skutečného uzavření sňatku, která nemá déle
trvati, než až do konce června každého rokůs. Pol
ské dámy byly ťedy rozhodnými nepřítelkyněmi
dlouhotrvajícího sasnoubení. V artikulu S a 3.
žádely poltké dámy obmezení peněžných sňatků a
yolnosť volby muže pro dívky.

Artikul 4. žádal, aby všichni penici, kteří si
v masopusté pannu namlouvají a pak do července

zaplatit 1.000 polských slatých do pokladny osi
řelých panen. Artikul $. pravil: »Jélikož mnozí
z pánů mládenců svá rodinná hospodářství zane
dbávají, a aniž by sňatek uzavřeli, velkého věku

panovnického rodu našeho. A celkovou loyslnost,
věrnou oddanost k domu tomuto nelze nám upírati.
Vzpomeňme jen na upřímnoo, opravdu dětinnou
lásku národa českého k císaři Ferdinandovi. Vzpo
meňme 8 jakým jásotem lidu všude doprovázen
byl císař a král náš František Josef v Praze o
výstavě. Byl jsem toho svědkem, jak volání „Slá
vy“ nepřestávalo, když císař jel z hradu do di
vadla německého. A nebo ve smíšeném území v

J Lanškrouně. Při výstupy panovníkově z nádraží
zavznělo dříve Sláva než Hoch. A proto s bolestí
čteme o choutkách velkoněmců, aby již nyní urvali
kus království Českého pro Prasko, a jen s bolestí
na to pomýšlíme, abychom měli se dočkati ne
snází říše a dynastie naší.

I v prostém obyvatelstvu zakotvena byla pov
ně loyalita roku 1866. Znám obyčejného vesnického
baráčníka, který po bitvě u Jičína řekl: Ať by
nám už ty naše baráky spálili, jen aby náš císař
pán — upozorňujeme na slovo „náš“ a slovo
„pán“ — jen aby náš císař pán vyhrál. Náš lid
by nesl velmi téěšce vůbec každé poručníkování
Německa.

K vůli drahému nám národu našemu, ve
prospěch Rakouska a samého rodu panovnického
zapřisshámevládu i poslance naše: Upustte
od parcellace království českého! Pra
covali byste do rukou dravého orla pruského.

Ale kdo chce pokoj, musí učiniti ústupky —
tak se snal namítne. Áno, my chceme učiniti
ústupek, ale ne ve prospěch poušáckých snah
jistých velezrádců. My ustoupíme rádi ve všem,
co 86 dá srovnati se spravedlností, jak ji hlásá
právo přirozené.

.. Ústupek tem —+dle ušktorých sem | tam so
již osývajících hlasů — by mobil záležeti v tom,
aby nemuseli na prosto všichni úředníci znáti oba
jazyky. Povídáme: Nemuseli. — Dá 8e zajisté
„jednojazyčních“ úředníků užíti k pracem mnohým.
— Ten ústupek by mohli Němci vysoko ceniti.
Jak my Čechové Němce známe, víme, že se to
lehko řekne, aby se do několika roků naučili če

sky, ale mnohým je to nemožno. Výslovnosti abbytosti dospělí Němci v češtině nenabudou.
Ale o to mosíme státi, aby při každém úřa

dě v Čechách Čech mohl česky mlaviti a ovšem
Němec německy, a aby -se muselo s každým v je
ho řeči jednati.

Ustoupiti ale Od vnitřní české řeči úřední
nemůžeme. To by bylo- proti přirozenému právu,
Jak je křesťanství v jeho ryzosti hlásá, bylo by
to zotročování národa druhého. Nejspravedlivěji
by bylo tedy jednáno asi takto: Co bylo jednáno——ě—————————[

| dosahují, jeví se býti autným, aby v každém okresu
čtyřikrát do roka ustanovena byla určitá místa ku
všeobecným shromážděním paniců a panen, aby
tu známosť dle svobodné volby srdce zapředli.
Kdo z paniců bez příčiny se nedostaví, budiž cti
zbaven a ze slušné společnosti vyloučen.«

Co se týče vdov, ustenovoval artikol desátý:
»Protože vdovy vzdor ztrátě jednoho neb i více
mužů se neostýchají matkám mladé jejich syny:
odluzovati, přejeme si a žádáme, aby vdovám po
dokonaném 40. roku pod ztrátou cti vdavky byly
zakázány a to proto, še vdovy takové mládence
lákají, « předení, práci a modlení zanedbávují.“

Artikul 13. žádal, aby kosmetické prostředky“
byly levnější adaněprosty, protože nekaždá panna
obdařena ješt oslňující krásou, — a méně příro
dou obdařeným damám nemá býti bráněno, aby
mastěmi a berýsti krósu svou zvýšily. Artikul
18. žádal slavný aněm, sby pečoval o to, aby
mládenci špatných vlastností pojímali za ženy
dívky stejných vlastností, a aby mládenci méně
vtipní jen za podobné dívky provdati se směli.

| Artikul rg. žádal, aby k vojsku jen takoví vdovci
-a mládenci bráni byli, kteří nemají odvahu se že
niti a patrné tělesné vady mají. Artikul 20. ujímal
se konečně ubobých potlačených žen: »Protože se
vyskytují manželé, kteří svým manželkám taneční
zábavy, žerty a podobnou kratochvíli zakazují,
tedy Šádejtež naše poslankyně, aby nám toto vše
cko až do desátého roku po uzavření sňatku po
voleno bylo.«

Jakou odpověď del polský sněm: polským
pannátm před 400 lety, to nevíme, neboť sněmovní
protokoly nebyly tehdy ještě v modě, ale různé

l



v které řeči v té těž o tom dopisujte si úřady.
Smišenost pak nečítej se — jak jeme výše
pravili, dle obcovací řeči, nýbrž dle mateřské, a

ak ne dle okresů — aspoň ne dle nynějších
to nespravedlivých — ale dle obcí. — A tu

tedy pro svatý pokoj, co se týká té které obce,
ať úřady mesi sebou píší jazykem většiny; ve
veřejnosti pak — k. p. vyhlášky, nápisy, poštovní
snačky atd. ve všem a v každém obledu — bud
tež dvonjazyčné v celém království. A to proto,
že Němec přijde neb píše do českého území a aa
opak. Ovšem ta řeč, ať má přednost v obci, v které
je skutečná většina dle uvedené zásady.

Myslíme, že by se nalezlo mnoho Čechů,
kteří nestojí o to, aby se Němci všickni učili
česky. Juouli svou jednojazyčností obmezeni na
území, kde se mluví německy, nemají z toho Češi
škodu, nýbrž naopak užitek,

8 roslaštěním jazykové otásky u úřadů, zá
ležíli vládě vůbec na pokoji, souvisí nerozlučně
vyučovactřečve školách; dokudta věcne
bude v pořádku, nebude pokoje.

Zákon „Kvíčalův“, to jest zákon, dle něhož
děti jen v mateřském jazyku mobou býti vy
učovány, jest jedině spravedlivým. K vůli pokoji
pak aťse pro zařízení Školy pro menšiny vezme,
co možná nejmenší počet dětí k. p. 20. Ovšemby
musel tu býti zase přísně prováděn zákon i oproti

cům a obzvláště oproti správám škol.
Tím by se odstranily i křiky obledně beho

služeb. Kde by byla škola drubého jazyka, tam
by musela mládež míti též své bohoslužby.

Co se týká středních škol, nechť by platilo
aspoň pro nižší třídy totéž pravidlo.

O učení se nemateřským jazykům praví Ko
menský ve své didaktice, že se má dítě
hledět naučiti i jazyku sousedoího ná
roda. Nelekal bych se tedy toho, kdyby se čeští
stadenti naučili i němčině. Dle toho, co jsem výše
pravil, měl by s toho národ český jen užitek,
kdyžby mobl postupovati i do krajin německých.
Dispense v tom ohledu mohly by býti možné dle
vůle rodičů. A upřímně řečeno: Němce bych ne
nutil, aby 8e Česky učili, kdyžby křičeli, žese tím
počešťují. My bychom z toho měli jeo a jen užitek.

Nejen násilím, ale vzdělaností vítází náro
dové jeden oproti druhému a myslím, že ku vzdě
lonosti patří i znalost více jazyků. A proto bych -—
t 1a úkor řečtiny — k tomu dal souhlas,
kdyby se naši itaudenti naučili všem nářečím ra
kouských Slovanů a třebas i vlaštiné. Prospělo by
jim to zajisté. Rakousko by bylo tím více ploo
Čechů všude. Ovšem že předpokládám, že by ja
zyk mateřský byl při tom všem jedním s nejdrat
ších statků časných.

To jest tedy má novoroční úvaha. — Do ja
ké miry se splní, nevím. Ale to vím, že při pa
nujícím liberalismu, jebož smutnou známkou jest
násilí a ovocemboj všech proti všem, bu
de vždy do pozadí ustupovati právo a spravedl
nost a budehledán jen prospěch.Dokud trvají
příčiny, trvá i nemoc.

Kéž by nový rok přinesl j rozbodný obrat
v tomto ohledu. Křesťanské zásady do srdcí mi
nistrů, poslanců, národů, křesťanské zásady do
novin, do knih, do škol! Pak přijde pokoj sám
sebou.

A to jest tedy vlastně novoročním mým přá
ním Rakousku vůbec, a národu českému zvlášť.
Křesťanství do erdcí všech, a s ním spravedlnost,
smír a lásku! To kdyby se bylo provedlo, pak
mohl rok 1898 opravdu býti jubilejním pro vzne
šeného panovníka našeho rokem plesání šťastsých
národů jebo.

petice tenkrát nesplesnivěly v různých sněmovních
komisích, jak se to bohužel nyní velmi často děje.
Okolnost tato neměla by však naše dámy zastrašit.
Jejich vliv na bratry, otce a strýčky zmůže jak
známo velice mnoho.

-| Protože pan dr. Eg gel již v loni svůj mlá
denecký stav tajně proměnil, tedy radíme našim
„mladočeškám“, aby zabrnuly peticemi poslance
dr. Vašatého, Kramáře a, Udržela, kteří jsou ve
směs bohatí mládenci, aby jim zadržená jejich
práva na letošním sněmu vymohli! Pan JUC.
Jac. Schart jeostatné takémládencema jakočeský
žid je bude podporovat, pokud patří k uasere
Leut. Tedy, krásné panenky, jen do tohol V no
vém roce vám přeji mnoho zderu, vždyť letošní
masopust čítá celých 6 neděl a pět dní.

enich je přece lepší slovo než starý mláde
mec. Ženicb jest kandidátem manželského stavu,
zbožňovaný od všech maminek a některých tatínků,
který po ohláškách a pooddavkách promění se
v muže, manžela neb chotě. V tomto stavu po
dobá se bousence a kukle. Nemůže-li cíle svého
dosáhnouti, stane se z něho věčný ženich nebo-li
starý mládenec a stává se tragickým hrdinou ro
mánu a motýlkem se spálenými kfídly. Aby se
však v příštím roce některý mládenec napálil, nebo

Két se množí jako dobré houby po deštil Abo
neat jest, jak známo, nejlepším novoročním gratu
lantem všech administrací a redakcí, který nikdy
nepřijde v nečas, a který jest vždy vítaným, ob

- E situaci.
Známo, že svobodomyslným Němcám se ne

jedná ani tak o Badenova jazyková nařízení, jako
více o obnovení a utvrzení své nadvlády v Ra
kouska. Jazyková nařízoní obsabují přece stejná
nařízení pro y 1 pro Němce, a kdyby jimi
byli poškosení Němci, musili by se cítit jimi po
škozeni též Čechové. Němečtí úředníci nejsou jimi

es ve skutečnosti také poškozeni, neboť prů
znalosti české a německé řeči při zkoušce

soudcovské neb správní bude se od úředníků žádat
teprve po 1. červeaci 1901. Kdož se chtějí tedy
do té doby státi v Čechách státními úředníky,
mají vasbyt příležitost naučiti se dobře česky i

Z A : .
Že se politické záležitosti v naší říši tak

nost a dvojakost mnobých politických předáků,
jednak ř okolnost, že- parlamentární strany nejsou
jednolité. Nikdy ještě nezasedalo v parlamentě
tolik neschopných lidí, jako nyní.Ti se nedvvedou

vena prácí a věděním,hledíproto na sebeobrátit pozornost brubostí, neurvalostí, nemožoými
sliby a požadavky. Massy lidu obyčejně nevědí,
co je možné a co nemožné. Dejí se uvášeti sliby
a radikálsími bosly, vyvádějí hloupost na hloupost
a tak nosváze stravám | vůdcům vsrůstají, neboť
nikdo nemá odvahy říci lidu čistou pravdu, protože
se bojí, aby neztratil přízeňlide.

Vinou zvláště liberálních vůdců i demgogů
pěstovány vášvě lidu, v lid jiš ve skole
vnáší se povýšenost Němců nad Slovany, jiš malé
dítě učí se vším českým pobrdati. Vinou centra
listických vlád vídeňských ponechán byl německý
lid výchově koih a časopisů velkoněmeckých, které
dovedou psát sice chvalozpěvy na Bedřicha II.
Blůchera, Gpeisenaua, Ziethena, císaře Viléma děda

i vnuka, Biemarka a panské hrdiny, které však otradicích Habsburků míčí.Co se děje v uzavřeném
území, tomu 86 nedivíme. Je to důsledek 30letého
vychování německé mládeže. V Čechách a v naší
řšř nebude jinak, dokad se v německých školách
nebude poukazovat na slavné naše dějiny a na
zásluhy císařů a králů našich.

e Vídni to vědí, ale byrokratické, starora
kosské kruhy se bojí roshodného činu. Ve Vídni
si to nechtí pokazit ani s Němci, ani s Čechy.

Aprotože vědí, že Čechové i katolíci jsou skromnější a ústupnější, zacházejí s oposičními Němci
jako s mazlíčky. Myslí si, že my jsme již dosti
otrkáni a še ještě něco snesem. Škoda, že s naším
lidem nemluví naši vůdčí mužové dosti upřímně,
a že si nepočínají ve Vídni rozhodně,

Velikou chybou ovšem jest, že naší lidé se
nedovedou jistě pohybovati na diplomatických par
ketách, že si nedovedou zjednati přístup do salonů,
v nichž se dělá politika naší monarchie. Trapně
působí na myslícího politika, že naši odpovědní
politici memají ioformaci o okamžité politické si
tuaci, že vůdčí časopis píše přímo bezblavé,
že si jeho Články vzájemně odporují, že i v době
pro národ tak kritické mána zřeteli v první řadě
politiku abonentní. Je to i pro nemladočeeha brozně
trapné, když vidí, že v nejkritičtější době jeou
odpovědní naši politikové bez orgánu, nebot „N
L.“ jím nejsou. | my jeme odkázáni na informace
s krabů jiných. a

Vysoce vážený a bystrý politik nám o situaci
nynější píše: „Nichts bestimmtea weiss man nicht
— jak říkají Videňáci. Gautech není našim nepří
telem aspoň ne v otázkách národních. Madeyski
byl jistě menším přítelem. Důkaz: Madeyski ne

ohal ležet záležitost sostátnění akademie výtvar
ných umění, ač Gautech byl jiš vymohl zásadní
schválení od císaře. Teprve když zase Gautch na

sastavit a zamezit do čirého irredentismu zabořivší
agitaci německou; nemůže, kdyby chtěl, vládnouti
tak, aby nám přinášel nové vymoženosti, není ale

ženost vnitřní úřadní řeči, beztoho slabou, nás
připravit. Bude jen bledat jinou formu, snad se
při tom dá jistou ochotou s naší strany získati

Běco přece. Na př. bylo by možno přistoupenímna jinou formuli rovnopravnosti (ku př. na formali
podobnou té, jež je obsačens v nezaslouženě za
pomenutém návrhu Šolcově) sískati pro úřady
v české části země vyšší míruvnitřní úřadní řeči,
neš je v mařizeníBadeniově Jistě půjde Gautsch
ochotně vstříc všem kultarním požadavkům českým.
Projev přátelství a spojenské ochoty polské jest
sice v jisté části peslanců polských a západoha=
ličakém lidu vůbor elementárný — ale očekávat,
že by čli Poláci s námi do oposice, jest naděje
scela lichá — vzdor prohlášení hr. Stanislava
Badena. Poláci jako vždy, drží ová dvě želízka
vohni, udržují přátelství s námi, ale nepřetrhají

paty k eventuálnímu spojení s Němci, kdyby naši
na př.šli zase do oposice. To bylo zjevnoi v pří
pravách ke dnům krakovským.“ —
-© Potad informace naše ze strazy české. „

"V nynější tak pohnuté a vážné době musí
sobě k čeští počinati velmi opatrně. Snad

pgel, Herold, Pacáka Stránský se s pře

slovanskýchi aěmeckých. „0

ghřeh
trh

be

„českou: „co nechceš,abyti jinéČinili,nečiňty jim“a
„'miluj svéhoblišního jako sebe samého.“ Zásady

osnešené však nám nesakasují, abychom by

$
skĚ
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oči,še, ledaten vysmisela kde misí, še tam hyne,
ba vyhynulčeský lid.

Mají-lisásadynátmíhájenéstáti se majetkem

rech,povodnícha krupobití,opočasí,onákašlivých

stavu osení, šní a obdělánípůdy, noticky oskuše
nostío chovudobylka,drůbeše,ryb, aovocnicíví,
zelinářství,ostavudělníkůa řemeslníků,opros
pívání neb úpadku Šivností,o slávu úrasoven ©
dělnických pokladem, o úvěru sálošen a spořilelen,
opoměrechchasyadělnictvarolnického+továrního.
0 počínánísi továrníků apodnikatelů. :

Zprávy o volbáchmístních a okresních, jakého
jsou svolení vyrnání politického, národního 1 nábo
Jonského,jaké jsou povahy, dobrýchned nepěknýchvlastnustí,omístníchstranách,opříčináchapo
hnutkách místních 6okresních stran, o slořádech
obecních, o terrorismu, osásluhách jednof.voců, ©stavuokresníchaobecníchpřirášek,ostavuobce
ního jmění, oobecníchprojektech, budovách a účel=

ství, o potulkácha ichořích,sajímavésmístníchaokresníchškolníchrad,o
obecních aokresních sastupitelstev, regulování veřej
ného míněnédokudje čas, a mepak lamentace a
neúprosnákritika,kdyšušje posdě,—tovčecho

je novinámvítáno.
Zprávy ospolcíchhasičských,pěveckých,00

kolských, učitelských, podporovacích, obrašlovacích,
dělnickýchaturistských,©jejichpůsobenína 0
řejnémínění, ve prospěch mravnosti a veškerého

*. :
+ 4. “il,
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stášnosti, potřeby a

Přátelů naleho listu šádáme
adress lčchpánů, sojména hoslinských, rolníků, iv
nostníků, obchodníkůa úředníků,kteří by po před
ohosím| laskavém upesornéní „Obnovu“| odebíralimohliachtěli.

Doufajíce,kpřátelé„Obnovy“našíchproseb
meoslyšía še nds1na dále podporovalibudou,

ogdávámevšemnaším pámiěmpříznivcůma dopi
sovalelům sa horlivéjejichsnahy srdečné díkya
přejemejim šasiný aveselýnový rok.

Redakce +Obnovy.«

Valná schůze
BPolit.družstva tiskového.
„ „Dne 37. prosince po 2. hodině odpolední

konala se ve dvoraně Adalbertios čtvrtá valná
schůze Politického družstva tiskového pod ochra
nou sv. Jana Nep. v Hradci Králové. Do schůze
zavítal též Jeho Milost nejdp. biskup Edvard Jan
Nep. Brynych, který byl od všech přítomných
uctivě uvítán.

Předseda družstva, vysoce důstojný pan ge
nerální vikář a praelát Th. dr. AloisFrýek za.
háji? schůzi obvyklou modlitbou oslovil přítomné
srdečnou řečí a vzdal nejprve poctivé díky Jeho
Bickupské Milosti, že poctil valnou schůzi opět
svojí návštěvou „a vítal pak všecky přítomné, žá
daje jich, aby se bratrsky súčastnili veškerého
jednání.

Valná hromada se opozdila proto, že druž
stvo chtělo před ni předstoupiti s dílem již boto
vým, leč vnitřní úprava Adalbertina není ještě
v každém směru dokončena, a proto se svolala
valná hromada jejtě v starém roce, aby se vyhe
vělo požadavku stanov.
c Výbor družstva nelenil a vystevil monumen

tální budovu eelé diecési, v níž umístěn nejdůle
žitější závod, knihtiskárna, redakce a administrace
Obnovy a Časových úvah a spolky katolické. Vý
bor pečoval zvláště také o to, že katolický sjezd
v Hradci Králové se tak pěkně zdařil. Byl to úkol
veliký. Finance naše a zvlášte Adalbertina nejsou
ještě urovnény; až se to stane, bude výbor tím
utěšeněji a vydatněji pracovati ns úkolech stano
vemi vytkoutých. Podrobnou zprávu o činnosti
výboru podává tištěná zpráva. Veškerému dalšímu
jednání provolal vys. důst. -p. předseda upřímné:
Zdař Bóhl
- Na to se ujal slova Jeho Bisk. Milost. Přišel
de achůze, aby přítomné viděl. Jest si přáti, aby
(všichni pěstovali předevšímsrdečné bratrství mezi
sebou, a eby zůstali v bratrské svornosti mezi
sebou. Zmíniv se o událostech posledních, pravil,
Že nerad koná úřad biskupský jsko soudcovský,
že nejraději byl by vždy a všem bratrům bratrem
rovným. Dále vyslovil přání, aby den dnešní byl
utvrzením a obnovou naší bratrské shody a lá
sky.. Nenadáli jeme se, še kstolický sjezd tak
slavně dopadne. Tento by nebyl tak stkvěle do
podil, kdyby nebylo bývalo tak velké účasti ze
VšechČástí djecése a zejména venkovských spolků,
Aby těchto bylo více a abychem co nejvíce k lidu
mluvili, jest přáním všech. Žívým slovemse na
lid působí nejvíce, to dokázali též volební vý
sledky Mladočechů u nás a jiných stran jinde.
Náš lid je přístupoým dobrým pokynům, radám
a-činům a proto třebe, aby dobré rady a činy
pronikly veškeré snshy našeho lidu, jenž k po
vznesení a udržení svému inteosivní, promyšlené
práce ce nejvíce potřebuje. Lid třeba vzdělávati
a poučovati, učiniti mu přístupným zdroje veške
rého vzdělání a vědění, dobré knihy. Četní kněží
zakládají knihovny, půjčují lidu knihy z vlastní
knihovny. Vše to nestačí, třeba zakládati koihovny
« čítármy nové. Milovati církev a vlast, sebe a
celý národ, neochabovat, pracovat, meřit nástrahy
nám kladené, jest naší povinností. Musíme býti

vlastenci, i když se nám nedostává uznání. Jest
to ovšem do jisté míry heroismus, ale ustáti ne
smíme. Pravil již slavený, zvěčnélý jeden předák
náš: »Kdo chceš vlasti sloužit, přízeň doby
nehledejl«

-Svět potřebujeobnovu,sárod pom.c a oči
stu. Pemetojne na slavné naše dějiny. Byly doby,
kdy po staletí jsme byli v této vlasti v menšině,
ale Prozřetelnost dopustila, že jsme pronikli a
národ obnovili. Pravda musí zvítězit, proto precujme
na oovo. Přízně doby nebledejme, ale v budouc
nosti objeví se ovoce práce naši. Pěstujme bratr
skou lásku, vzájemnou ústupnost a shovívavosta
všeobecnou horlivost, Příští práci nového výboru

odcházel, děkoval vys. pan předseda dr. Frýdek
Biskupské Milosti za otcovská, právě pronešcná
slova a přikročil pak k druhému odstavci programu.

Jelikož pani členové družstva zprávu poli
tického družstva tiskového tištěnou obdrží, nešíří
me se o ní. Jednatel družstva, p. dr. Šulc přečet

natelské. Výbor měl v celku 15 sezení, mimo to
byla 26. listopadu 1896 společná porada důvěrní
ků, předsedů kat. jednot a zvaných hostů; dále
se konaly 4 schůze přípravného komitétu na sjezd
katolíků v Hradci Králové.

Výbor věnoval hlavně péči dostavění spolko
vého domu »Adalbertina«, sjezdu katolíků v Hrad
ci Králové, zařízení Jednoty katolických učitelů,
časopisu +Obnově« a »Úasovým úvahám«. Na
Adalbertinum bylo dosud vydáno okrouhle sto
čtrnáct tisíc zlatých; ostatní účty nebyly dosud
dodány a zkoumány. »Obnova« ovšem dosud ne
pronikla lak, jak by si bylo přáti a jak jest sku
tečně potřebí, s přemnobé články byly dojista
takové, še pro ně byla »Obnova« hledána. »Uaso
vých úvahe rozšířeno přes 40.000 knížek. Zajisté
že i toto dílo jest v životě velmi důležité a za
sluhuje nálešité podpory jak fysické tak mravní.
Družstvo má na skladě značnou zásobu ještě ji
ných jim vydaných knih.

Přehlédne-li se ještě jednou činnost družstva
za minulý správní rok, tedy jest vidno, že Druž
stvo za tento rok vykonalo dvě velmi důležitá
díla, monumentální. Diecesaí spolkový dům Adal
bertinum a diecesní sjezd katolíků v Hradci Krá
lové. Jednatelská zpráva obsahuje zmínku i o ji
ných věcech a to velmi podrobnou.

Pan dr. Beneš žádá, aby protokoly o vý
borových schůzích byly členům družstva učiněny

přístupnějšími.VPe stavby Adalbertina přejesi bližší vysvětlení ohledně stavu jmění, příjmů,
vydajů, dlubů a vícestaveb. Tážese dále, proč na
plány Adalbertina a zadéní bostinství v Adalber
tinu nebyl vypsán veřejný konkurs. Na dotazy
tyto odpověděli vadp. gen. vikář dr. Frýdek, dr.
Šulc, vdp. Sehnal, dr. Reyl, Walter a Střebský.
Na starbu vydáno bylo 81.000 zl. a na řemesl
nické práce 16.009 zL Co stojí vícepráce, přestavby,
vnitřní zařízení, o tom účty podány nebyly, proto
že účty od p. stavitele a od pp. řemeslníků dosud
předloženy nebyly.

Pan dr. Domabyl se táže, co se stane ve
příčiněosvětlení chodeb, sálu, hostinských a jiných
místností, a zda-li jest vůbec již učiněno opatření
o slušné osvětlení v Adalbertinu, jelikož již zadána
jest velká dvorana k -různým zábavám.

Vdp. dr. Šulc praví, že firma Přibík buď
dodá osvětlení gazolinem, anebo že se požádá sl.
správa města, aby zavedla do Adelbertina plynové
osvětlení. Na to se p. dr. Šulc přimlouvá, aby
firma Přibíkova zavedla roury, které již má po
hotově, a které by stály asi 600 zl a sl. správa
městské plynárny aby se požádala, aby v Adal
bertiou zavedla aspoň 60 lamp plynových.

Vdp. děkan Beran navrhuje, aby se věc
vzala prakticky do ruky a urychlila se, zejmena
aby p. správce zdejší plynárny byl požádán, aby
ohbledal veškeré místnosti Adalbertin1 a aby podal
dobrozdání, jek nejlépe a nejúčelněji byse v Adal
bertinu zavedlo plynové osvětlení. Zmínil se dále
o zavedení motoru do tiskárny, která dosud musí
pracovati těžkopádnými a drahými ručními stroji.

Pan dr. Šulc odporučuje malý parní stroj,
pro který by stačil obyčejný komín.

Pan ředitelHrub | vytkl obtíáe, s nimiž
jest mu v tiskárně pracovati, Nepřeje si plynové
bnací síly, nýbrž parní. .

Na to návrh vdp. děkana Berana a dodatek dr.
Šulce'přijat. Co se týče jednatelské zprávy, stavebních
a zařizovacích účtů, budou předloženy, až dejcou.

Vdp. farář V. Uhlíř podal pak přehlednou
zprávu účetní, která bude pp. členůmdodána.

Vp. Elitser přeje si větší účasrenství veen
kovské ducbovenstvo, které na všecko rádo oběti
přináší, nemůže pro různé překážky přijeti a cestou
do Hradce přináší velké oběti hmotné.

Zpráva účetní byla na to jednohlasně schválena.
Když se přikročilo k volbě nového výboru,

povstal vsdp. předsedagen. vikář dr. Frýdek a

nebyl, poukazuje na přetížení pracemi svého těž
kého úřadu. Na to pdvstal vsdůstp. kanovník dr.
Soukup a prosil, aby vsdůstp. předseda spolek
neopouštěl, nýbrž jako dosud v čele jeho stál.
Vsdp. Frýdek pravil, že musí setrvat na resi
gnaci. Professor dr. Beneš poukazuje pak v sr
dečné řeči na to, že není kněze a hodnostáře,
k němuž by se nesla úcta a láska kněží tak, jsko
k vysdp. předsedovi, a trvá proto na jeho zvolení,
což s všeobecným soublasem a pochvalou bylo
přijato.

Vdp. děkan T. Střebský sdělil pak se sl.
shromážděním, že jednatel družstva vdp. dr. Fr.
Šulc vzdává se veškeré činnosti ve výboru druž=
stva. Poukazuje na jeho mnohé a neocenitelné
práce, vyzývá shromáždění, aby odstupujícími je
dnateli provolalo sláva, což se také stalo. Na to
vdp. sekretář Kalaš vystoupilažádal, aby vzhle
dem k těm mnobým pracím a zásluhám, jichž si
pan dr. Šulc o družstvo získal, znovu volen byl.

„© Vdp. dr, Šulc pravil, že děkuje za projev
usnání, a dokládá, že ve prospěch družstva praco
val vždy poctivě a spravedlivé, že však pro mnohé

ráce své nemůže nikterak jednatelství více při
jmouti; slibuje však, že i na dále ochoten jest
každému radou a vysvětlením ku pomoci přispěti
v záležitostech spoikových.

Monsign. děkan Hakl rovněž vzdal se dal
šího zvolení pro vysoký věk svůj.

Přikročeno k volbě skrutatorů, jimiž zvoleni
byli vdpp.: rada konsistorní Kerner, spirituál
Petráň a vicerektor Pour. Mezi tím, co ode
vzdány byly hlasovací lístky a konalo se scruti
nium, dotazuje sc vp. Ant. Svatoš, jak se věc
má se zakládáním katolicko-politických jednot;
žádal, aby v každém vikariátu se založila takováto
jednota, aby lid v zásadních věcech politických a
sociálních vůbec byl populárním spůsobem poučo
ván. Vikariátní sekretář dp. Václav Uhlíř odpo
věděl, že jest si co nejvíce přáti, aby katolicko
politické jednoty v diecési co nejhojněji se roz
šířily. Odporučuje pak, by takovéto jednoty za
kládány byly v jednotlivých okresích. Další práce
ponechány novému výboru,do rčhož zvoleno 10
pánů a za náhradníky 4 páni a sice:

Dr. Ferdinand Beneš, Josef Beran, děkan
v Králové Dvoře, Jan Cvrk, farář v Chocni, Dr.
Gustav Domabyl, prof. theolcgie, Alois Dvo
řák, katecheta v Kostelci n. Orl, Msgr. Dr. Alois
Frýdek, generální vikář, Václav Marek, admi
nistrator v Hlínsku, Dr. František Reyl, ředitel
Borromea, Jan Sehnal, bisk. vikář v Bělohradě,
Antonín Schreiber, bisk. vikář v Slatiňanech,
Dr. Jan Soukup, čest,kanovník,Jos.Stejskal,
kaplsn v Náchodě, Tomáš Střebský, děkan
v Mikulovicích, Václav Uhlíř, vik. sekretář ve
Velké Jesenici.

Výsledek volby ohlášen byl po 6. hodině,
nečcí valná schůze skončena.

Politický přehled.
Císařským mařízením byl uveřejněn

společný rozpočet na rok 1898, dále rozpočtové
rovisorium ve příčině celní a obchodní smlouvy,
akoži ve příčiněrakousko-uhersko banky a

visorinm, pokud jde o kontigent nováčků. Císař
ské nařízení se stane na základě $. 14 st. zákl.
zákonů, poněvadž se tyto záležitosti v Rakousku
nemohly upravitt v říšské radě cestou parlamen
tární. V Uhrách bude vyrovnávací provisorium
problášeno rovněž královským nařízením, protože
strana neodvislých osmačtyřicátníků vedena Fran
tiškem Košutem zmařila přijetí vládních předloh v
uherském říšském snému. Předseda uherského mi
nisterstva, baron Banffy podal v úterý císaři
správu o parlamentární situaci v Uhrách.

Katelíci němečtívzemích A!pských
mají velmi těžké postavení vůči agitacím něme
cko-liberálním a dajčnacionaloím. V Tvrolsku se
silně agituje ve prospěch sblížení německých ka
tolíků s liberály a nacionály. Na schůzi v Bri=
xeno, jíš se účastnili poslauci dr. Zallinger, hr.
Hoyn a Brandeis mluvilo a blasovalo se v tomto
smysla. Za to štyrští a rakouští katolíci jsou dů
slední a vůči dajčnacionálnímu terrora neoblomní.
„Uínger Volksblatt“ uveřejnil pod záhlavím „K si
tuaci“ článekposlancedra. Ebenhocha, ve kte
rémě se dovozuje, že děsným národnostním bojem
těžce trpí státní moc a ústředuí parlament. Kato
ličtí poslanci z alpských zemí straní se národního
hnutí svých soakmenovců blavně proto, aby uchrá
nili vlast od válečného hesla: „ZdeSlovanstvo,
zde Němectvol“ Oni připojili se k většině, aby
Svornou součinností pracovali pro blaho všech ná
rodůříše.Oninezmění anina příště své
bo chování. Oproti poslednímu slovanskému
sjezdu a některým odstavcům pražských resolucí
jsou nuceni, trvajíce rozhodně a upřímně při sva
zku pravice, jasně prohlásiti, že by dle svých zá
sad a svého přesvědčení nemobli kráčeti cestami,
vedoucími dále, neš stanoveno osnovou adressy,
kteréžto cesty sotva asi vhodny jsou ka zjednaní
míra mezi národy. Katoličtí poslanci z alpských
semí musí tedy svým spojencům na pravici dopo
ručiti, aby odhodlaně odmítalirozmachy radikálně
národní. Ohledně ministerstva Gautschova dovo
zuje článek, že ono právě pro svůj nepolitický ráz
způsobilé jest, obnoviti autoritu a zjednati spořá
dané parlamentarní poměry.

išská rada byla uzavřena.
Zemské přirážky se zvýšína 5í proc.
Učitel Hůholeví z Dubence zvýšea

trest na 20 sl.
-© Skipetarové čí Albamel domáhají se

u sultana, aby je uznal za národ podobné jako
Řeky, Bulhary a Rumuny. Albanské proviacie (vi
lajety) bitoljský, skoderský, janinský a kosovský
mají býti spojeny v jedinou gubernii s vrchním
správcem v Bitolji, a 8 podgavernéry v Skodře,
Janině a Skoplji. Skipetareký jazyk má býti za
veden do škol, kostelů a úřadu. Protože na Ko
sovsku a bitoljsku bydlí mnoho Slovanů, bude či
niti sultan Skipetarům asi obtíže.

Ce se stane s Čímouf Tato otázkaza
jímá celý svět od té doby, co ví, že Rusko má
rozhodnjící vliv v Číně a že se zmocnilo ledu pro
stého přístava Port Arthuru. Výprava princeJin
dřicha Pruského do vod číoských s loďstvem ně



meckým budí ne monaší Chvástavé listy
německé mluví již o světovládě německé. Pozo
ruhodna je též správa, že anglické loďstvo 
lo na moře s tajnými rozkazy,že Anglie se smlou

vá aj ém a Spojen státy americkými.Angliechcevčínský áchpatrněconejvíce
ulovit pro sebe. Diplomatimyslí, še se hrabívé
velmoci na útraty Číny dohodnou. |

Šedesátiioté jubileum svého kněš
ství alaviti bude papež Lev XIII. v den novo
roční. Vsdor svému vysokému stáří jest sv. Otec
dosud čilý, o čemž svědčí vánoční jeho allokuce.
Jeho Svatost v ní praví, še relativní pokoj na semi
může býti jenom dítkem spravedlnosti a lásky a
své kořeny může míti jenom v sachovávání při
kázaní a příkladů, které zanechal náš Vykupitel
Ježíš Kristus. Kdykoliv se svět od Něho vsdálí,
ztrácí tento pokoj. Neboť proto že zákonem Božím
jest pravda v intellektuálním pořádku, ovatosti a
v praktickém pořádku, vytryskuje z ní nevyslovi
telný pokoj čistého svědomí, z toho pak onen ne
beský duch snášenlivé lásky, který všude hasí po
žár bratrského sporu, do srdeí bohatých a moc
ných klade smýšlení mírnosti a blahovolnosti a

ké a vyděděné tohoto světa naplňuje onou vzne
Šenou oddaností, která živí a utěšuje se jistou
nadějí věčných zaslíbení. Ztrácíme li božský ten
zákon se zřetele, pozbýváme té nejpřednější ze
ctností mravní pořádek zachovávajících a voške

zjev nelibosti a znepokojení, kteréž navštěvují ny
nější pokolení. Velebíme mír mezi národy civili
sovanými; ale není a nemůže býti žádného pravého
míru, poněvadž ve věcech až pfíliš mnohých da
leko kráčíme od Toho, jenž jediný může jej dáti.
Jest možné, aby odpočívaly sbraně a sjevným 8po

ctižádostivé snahy, nedůvěra a žárlivost nedají 8e
v hloubi srdce umičeti, nepánuje-li v něm opět
Ježíš Kristus s vírou a zákonem svým. A poně
vadě pravá víra Kristova jest jen jedna, pochopíme
snad, že hledí-li církev jako společná matka všecky
národy láskyplně volati nazpět 'do svého lůna,
koná dílo, jež podporuje pořádek nejen náboženský,
nýbrž také občanský. Sv. Otec lituje dále, že
mezi Sv. Stolicí a Italii je rozkol, čímž trpí tej
více Italie sama.

Pozvání ku předplacení.

šeho listu. Při té příležitosti zveme k hoj
nému odebírání, předplácení a rózšiřo
„Obnovy.“ í

„Obnova“ vycházi každý pátek o 11.
hodině dopolední.

Předplatnéobnáší:
celoročně......... 4 sl,
půlletně........ „2 zl,
čtvrtletně..... l sl

Jednotlivá čísla po7 kr. poštou8 kr.
Imserty přijímají se jen od solidních

firem křesťanských a čítají se levně.
Při velké rozšířenosti „Obnový“, je vý
sledek inserování zaručen. n

Administracc.

Drobné zprávy.
Každý, komu dochází „Obnova“ pod ne

správnou adresou aneĎ kdo přeje si jakókoliv směny
na adrese, račiž nám to nedéle během týdne ozná:
miti, abychom přitiska nových adres chybu napravili.

Císařevma jmenovala palácovými damami

princezna Kunigundu z Lobkovicz rozenou hraběnŠternberkovou princeznu Marií « Thurnu a

běnku Amalii s Nostic-Rhienecků rozenou hr.
Podstatzky-Liechtenstein, hr. Dorotu s Lambergu
roz. princeznu s Hohenlohe-Schilliný
Esterhazyovou, rozenou princeznu s Lobkovicz.

ustavil se v HradciKrálové. ovy. již k
schválení zadány. vy bylyji I

Vánoční slavnost v Rudeolfiam. Od
založení zdejšího ústavu pro bluchoněmé pořádá
na bývá každoročně slavnost „Vánočního atrom
ku“, při kteréž péčí dobročinného komitétu, jak
jiš oblášeno bylo, chudí chovanci ústavu podíleni

sešlo se vybraného obecenstva tolik, že sotva do
stačiti mobl veliký jsál ústavu. Zvláště připome
nouti dlažno, že slavnost poctil vznešenou nár
šlěvou nejdůst. p. biskup Eduard Jan Nep., vysdp.
kapitulní děkan Magr. Dr. Alois Frýdek, velect.
p. c. k. místodržitelský rada Václav Šolta, dámy
dobročinného komitétu. duchovenstvo zdejší a
mnoho jiných hostí. Když byl krátce uvítal pří
tomné hosty chovanec ústavu, sabrali bluchoněmí
v mateřské jich řeči posuňkové krátkou hru vá
noční „Anděl strášaý“, jichž pounňky vysvětloval

dp. katecheta ústavu a ukončili hru tu živým
razem „Narození Páně; seskupení obrazu líbilo

se všeobecně a pří magickémosvětlení působilo

čvětší obliby došel. obras živý „Ježí
žíšek sní o svém umučení“ abudil svláště velikou

řádánínadmímdrželi.I tentoobrazbyldvakrá
te opakován. Zamlouvalyse nám také nové Aaůjakandělůtakji chosobnaobrazech
súčastačných, zvláště pak pozorovali jeme šťast
nou volbu dítek k obrazům těra, což nejvíce platí
o Ježíškovi a Panně Marii,- kteréš- dle doslechu
představovaly 2 ehovanky a sios s I. a III. roč
níku. Po obrazech živých následovalo poděkování
štědrým dobrodincům od vétšího ohovance před
Besené, načež nastalo podělování všech blachoně
mých dítek. damami dobročinného komitétu. Kaž
dé z dítek odnášelo si tolik dárků,že sotvaje
snóstí mohlo a sluší tadíš veřejně vyznati, že do
bročinný komitét. zaslahuje všeobecného uznámí,
oa chudým chovancům každoročně tolik obětí pli
náší nozištně a že by tudíž snahy komitétu měly
býti všestranně podporovány. Nejdp. biskup také ko
mitétu za šlechetné snahy vřele poděkoval;rovněž
upřímných díků dostalo se výboru komitétu od
vysdp. kapitulního děkana a správy ústavu. My
pak všem těm, kteří přispěli ke zdaru vánoční té
slavnosti a tak ubohé hluchomněmépotěšili, volá
meze srdce: Zoplat Bůhl

Dlocése Budějovická utrpělabolestoou
strátu úmrtím vys. dp. kapit. děkana dr. Petra
Špeliny, professora bohoslovídr. Josefa Je
linka, a kanovníkaFrantiška Dichtla. Ka
novníkdr. Petr Špelina byl kněz rázu Jirsl
kova a Sušilova. Národ a církev miloval nade vše,
Jim posvětil také svůj život. Jako rektor semináře
odchovával diecési borlivé kněze a vlastence, jako
dlouholetý předseda Matice školské v Č.Budějo
vicích, která tamtéž zřídila pět českých opatroven,

kovací a obchodní škola, zachránil společně s dr.
Augustem Zátkou a obětavými jich přáteli tisice
českých dítek národu. Jako horlivý člen družstva
Budivoje, říšský poslanec a člen všech českých
spolků budějovických, získal si rovněž zásluh ne
malých. Když se v lednu loučil s redaktorem to

nového roku a vítězství české věci v Čes. Budě
jovicich. Kanovník Dichtl byl horlivým pracov
níkem kněžským a činným byl zvláště na poli
humanity. V zvěnělémdr. Jelínkovi, který byl

prof. dr. Beneše, ztrácí církev i věc česká rovněš
borlivého spolubojovníka. Věčná a vděčná budiž
Jim paměť!

. Spolek katolických učitelů konal27.
ince mimořádavu valnou hromadu v Prase, v

ré Bo usnesl, aby sídlo jednoty přeloženo bylo
s Králové Hradce do Prahy, která leší ve středu
země a tudíž členům s celých Čech jest poměrně
nejpřístapnější. Dále usnesene, aby zřízen byl
odbor v Hradei Králové a odbor pre Turnov, Mia
dou Bolesiav a Mnichovo Hradiště. Fankcionáři
spolku budou voleni marok a nikoli na 3 leta. Místo
předsedové zřízených odborů mají právo obcovati
výborovýmechůzím s hlasemporadným. Členům vý
boru, kteří oto požádají, bude se platit cestovné,
pokud o to požádají. Za náhradníky výborů zvo
leni vp. Krydrychze Slivence, sl. Chabrova s Yy
Šehradu a nčitel Jos. Mazanec ze Smíchova; za
rovisory účtů zvolen učitel Jos. Flekáček so Žiž
kova a sl. učitelka Alba Fortýnova z Klecan. Dále
usneseno zříditi zatímní knihovnu spolkovou. J.
B. M. ndp. Edvardu Janu Nep. Brynychori, bi
skupovi královéhradeckému, vdp. dákanovi T. Střeb
akému v Mikulovicích a semináři královéhrade
ckému vzdala jednota díkysa vše, co jí dobrého
prokázali. Předsedovi p. říd. učiteli Sknltétymu
svěřen, aby vyjednával a kat učiteli moravskými,
aby „Vychovatele“ přijali aa svůj orgán.

Ples spolku ma podporu chudcuude
dne 11. ledna 1898 po půl 8. hodině večerní v
droraně Besedy. Vstapné- sl. 150. Hadba c:a k.
pěšího pluku čís. 42. Čistý výnos věnován bude
chudým stedujícím c. k- gymnasia, c. k. škol ro

feudní peplatky, kterévebopily právěI občánstvu nemilé zvý soud
nich poplatků o 30—60 procent. Stání u soudů
bude teďovšem méně, protože ústním řízením s0
processhvánía odročovánístání velicezkrátí.

Pro české dítky matiční školy v
Dubemei. (Z Rychnovreku Jaroměře.)Při přátel
skóm večírku ma oslavu zabájezí první jísdy. na

voslanec, J. Kratochvíl, místostarosta okresu, úřad
níci cukrovaru černožického pp. J. Baše, účetní,
Halama a příručí, celkem 7 zL 50 kr. K tomu

úhrnem 8 zl. 40 kr. Odevzdáno místnímu odborustř. Matice školské v Jaroměři.
Ples spolku ua podporu chudých

otadujících v NovémBydžověkonati se bude

dne9.ledza1906
8. hod. Vstupné 3

EHapěrkypři) |

sa Kopečku“. Začátek o V
konuy. Výhradněpro

mou 00.v badově gymoaaijní'€'o
plesu večer u pokladny. - NPN E

Vánoční hra v „Adalibortisu“. 296 
vohra „Narození Páně“, pořádaná jednotou kateli
ckých tovaryřů, dosmalá neobyčejného úspěchu,
Požívají již veřejné produkce tovaryšaké jednoty

dobrého jména v městě našem, jak toho svědkem
jeme byli v arpmauo divadelním představení „Di
blík“, a vším právem můžeme i poslední vánočkí —

hra k úspěchům Jednoty počítati. Skladba Zelinkova, obsahující četnéperly církevní hudby, jest

dosti obtížnou a uje ku svému provelení
to všecko jsme pěvecké produkci v „Adaiber
tinu“ abledali. Úchvatnýmibyly zpěvy andělů (pí.
Slaková, al. Novohradská, al. Jesdinská), bouři

hvaly klidili v solových partiích;al. Svobodova,
Kulhánkova a Polákova a pp. Svaták, Lojsek, Ja-.
kubský a Polák st. Se zdarem sehrali role své

al. va, Hejcmanova, Kadečkova, Vrabcova a
pp. Bajer, Mládek, Zima a Veselovský. Jestliže
přehlédaeme na jednom tmístě ve sboru pastýřů
nestejnou vokalisaci, můžeme nazvati celkové přo
vedení jakož i výpravu velezdařilou, k čemuž ne
málo přispěl ladný orkestrální průvod osvědčené
kapely Divíšovy. Ohromnýsal „Adalbertina“ zažil
první obtěžkací zkoušku, neboť sešlo se obecen
stva přes 400, což není divno, neboť vánoční hra,
obsahující kouzlo posvátné poesie, jest v pravdě
lilovou a tám i časovou. Představení poctili ná
vštěvou vedle četných distingnovaných osobností
vadpp. členové kathedrální kapitoly s vedp. Mgr.
Frýdkem, kapit. děkanem a vctp. místodržitelský

rada Ješto značná částp Decensbvanenašlhjižvsalemísta,opakujese podrahévden
sv. tří králů. Začátek opět v 6 hodin odpoledne
a eeny míst stejné. Dětský lístek sníšen na polo
vinu. Předprodei sedadel opět převzalo ochoté
knihkupectví p. Tolmanovo. Zdat Bůh! :

Dobročinný komitét dam pořídilků
slavnosti „Vánočního stremku“ v Rudolfinu doo
23: prosince t. r. odbývané ohudým cbovancům
45 límet a 45 náprsenok, 6 teplých, dlouhých ka
hátů k vycházkam a 6 teplých čepic, všem cho
vankám kartounové šátky a sastěrky, 3 cho
vankám simní šaty a dlouhé, teplé jupky k vy
cházskám, 3 zimní kloboaky, 3 rukávníky, 6 te

pých jepiček, 6 párů bačkor a 20 loket modrébarchetu. — Mime to darovaly některé dámy
následující dárky: pí. Marie Dudková ořechy;
pí. Božena Franková: 6 párů rukavic a 25 lolet
barcheta; pí. Aloisie Janečková: 14 loket barche
tu; pí. Anna Jelínková: svíčičky na vánoční stro
mek a 2 vosková Jezulátka; pí. Karolina Mahrs
lová: eukroví, ořechy, tří tucty kapesníků a 18
párů paačoch; pí. RůženaRážšová: ořechy, fíky
a pomeravče;pí. Marie Rybová: 12 kapesníků a

látka ne 4 zástěry! pí.Karie Slakorá: 4 páry
punčoch a 6 kapesníků; pí. Lydie Siebrtová z Jo
sefova: 10 zL; pí. AloisieŠantrůčková: 8 sukně;
pí. Anna Škabradová: 5 2l.; pí. Pavlina Tolmaa
nová: 6 párů 12 kapesník, a 12 obrás
kových knížek; pí. Angusta Vachková: 3.

nožek a 13 kapesníků. — Pan Albrecht Mahi
urg, továrník ve Smiřicích, zaslal bedau víma;
jp.Boučeka Darchánekdarovaliořechyace

kroví. Správa ústavu uznává v plcé míře veliké
záslahy, jichž každoročně ctěnýkomitét dam ©
hluchoněmé dítky si sískává; neboť melitaje Šád..
ných obětí, jen aby ubohým dítkám ae případný
mi dárky způsobil radost a jim tak trpký život

osladil, vzdává jmónee svěřených jí-kla-,
choněmých chovasců všem dámám dobročinaéha 
komitétu, jaká | sdem dobrodincám vřelé díky a 
volajíc upřinané: Zaplat Bůh !.doporučuje.chovan
ce další jich přízní. — —— M

V nebes udašení. Doe27.tm. v

7 bod. ráno odešlimanželé V. a F. Zidkovi rčkavprvém (vě. 136 sbytu azanochalítam.
pouze 4 děvčátko. Barešovou, kterou měli.a

sobe na vychování. Záhy po odchodu jmenovanředvypadl s roztopených kamen žbavý ukol do y
s topivem, které počalo doutoati a naplnilo míst
nost dusivým kouřem kak, že Barešova v bezvědo

ještě v čas do byta a přivolalap. dr. Spitsnera;

byjo pak ponecháno v domácím ošetřevání, 
Krádež © trhu. Dne 24. t. m. ukradena

byla o trhu K. Preialerové z Prašs. Předměstítobol

Obně. Dne 34. t m. shořeloobilí mlynáře

Dopadoný zloděj. Delší čas jiš stihaný,
Svoboda z Koletína, okres Hlinsko, který ukrádí

před časem čtyřem čeledínám v Lochenicíchu Před:
měřic šatstvo byl strážníkem J. Morávkem s Předmě
řic v těchto dnech dopaden v Lochenicích a dopraven
zdájšímu kr. soudu. Část kradených -věcí bylo

Denní hosté v plzeňské pivuici u
IMacáků vybrali ed úterka dne 21. prosince do
27. prosince na Ústř. Matici školskou 3 z). 29 kr.

Mlecí říszonínebude zrušené. Vjedné
echůsi rozpočtového výboru udělil bývalý min:



šlo na provisorní upravení tak sv. zákonem z nouze
Da základě saámého čláuku 14. st.
jest nutno,abyrolníci,mlymářii poslancip
stovali a © i

kterému v této jedno mebdvouroční době zasadí

můžehry poslední. ,
í tní podporakrejům šeným

šivojními pohromami. ne 24.t. m. Í oé ní, jež se týče poskytování podpor
se státních prostředků apovolání úvěrů těm, kdož

i živelními letošního roku poškose
Toto nařízení líší se velmi podstatně od vlád

ní .předloby, podané poslanecké sněmovně a touto
schválené. Naproti usnešením sněmovny poslanec
ké zvýšeny byly tyto položky: nesplataé podpory
se sl. 2,600.000 na sl. 2,940.000; z podpor ne
oplatných, ustanovených pro království České, při
padá nikoli, jak necká sněmovna se usnesla,
"1,900.000 sl., nýbrž 1,600.000 zl. Sama 750.000
sl. věnována na obnovu poškozených řečišť, zvý
Šena na sumu 870.000 v tom smyslu, še královatví
české dostaue místo 600.000 zlatých 620.000 zl.

stížených jinými element. nehodami kromě vodami,
-svýšen byl na 900.000 zl. Konečněsuma určená pro
opravu škod způsobených na státních drahách se

Zvyšuje z 1,250.000 na 1,800.000 zl. Naproti
tomu saížen poslaneckou sačmovnou přijatý ú
Věr pro oventuálnínouzí 1 mil. sl. ma900.000sl.

820.000 zl., takše souhrné úvěry a čisí
9,945.000 +21. 8 eěry8 podpacy

Mpořitelna v Chlamel u. C. 1
lednem 16896.v činnost, kteroužto dobou Občan
ská záložna přestamo úřadovat.

Nové kelky, jež dány budou do prodeje
ledna, badou sice zníti v nové korunové

měně, avšak výloční státní měmčina sůvtává na
mich stará. Jsou vydány ma základě výnosu mini
stra financí = 9.října a tedy ještěza vládyhra
běte Badeniho. Věrným poslancům českým nedal
ani dvě slova Česká na kolky za všechny jejich
-slažby.AStaročeši byli bióvváníza to, Še nou

drieli „platí jeden zlatý.“
Na universitě vídeňské byla vylouče

macelá řadastudentůna jeden i více semestrů
-následkem výtržností, jichž se dopustili.

Nylvestrovské hostinské úvahy. Lo
"tošní Sylvestr nebude v Čechách asi tak veselým
jako jiná léta. Jakž pak mají pořádní pijáci pít
s potěšením pivo, když v příštím roce je očekává
mové zdražení piva? Naši předkové, kteří dle Ve
leslavína v dobách dřívějších y zimě v létě

- obmelili, až se jim v hlavách chumelilo, takže

pak stalky Jejich svláště na a Litoměřicku p y Šmahem v race Němců, ti by si
smad něco takového nebyli dali líbit Kdyš páni
Božmberkové, Peraštýnové, Vcbynětí, Valdětýnové,

-Švamberkové a pravovárečníci a piva nákladníci

počali pivo zdražovat, a započali si osobovati výradní právo kvařenípiva, te sedlácízačalici
v kotlích vaříti pivosemi a rázní Ševcí, krojčí,

Ťeazníci, koželuzi, Jircháři a cvočkáři v tak mno
bých městech začali dělat revoluci. V Žitavě, na

orách, v Praze, v Žatci a jinde maohého snich

nejbližší vrbě, topolu neb smrku,ale to je od dě
ání oposice neodstrašilo. A což my zásadní opo
sičníci? My jame nevydali ani pekařské beslo n©

pečem, jako v Krakově,ani musikantskénepije m,
my pane finančního ministra nechceme zkrátit ma
Pivní daní, my pijeme proto z oposice zásadně,
až se hory zelenají. Za doby zásadní oposice uva
řilo se v o tři miliony hektolitrů plva
více. Za Badenovských libánek pili jsme sobě pru
radosta na zdar těm budoucímlepšímčasům, a sa

-Gautsche, tu pijeme zase na zlost. Nejhůře jsou
na tom
floků, u Bílé boty, u Miš a Lišky, u tří Ko
boutů a u dvou kosů, u edvídků i Bachorů jed

chodů a pak si dali ještě tři poslední piva. Teď
za stanného práva neměli právo tak dloubo pít a
musíli býti se svou porcí do 9, 10, nejvýše do
lité hodiny hotovi. Pouze na severozápadním ná

-dražší směli do půldvanácté píti ještě „na stojačku“
pak-li si nejméně do Libně konpili lístek III. tř.
Společnost několika vykutálených pijáků brala si
lístky až do Vel Voseka «ktoma pořádné štěně

-a přijela pak ranaím vlakem do Prahy s kočkon
Beb s opicí. To milé Pražany dojalo tak, že úpěn

obyčejným spůsobem oslavit Sylvestra. Jest-li prý
Jim to nepovolí, brozili slavné vládě, še nebudou
vůbec pít. U Petráčků padla hrozná ta slova. Tam

-56 dříve pekla jelita, ated tam chodí načesko
«budějovické akciové jen elita. Budou-li naši pi

Za
každou vypitou aklenku dostane

vykáže počtem 2500 známek, ten
dostaneprvníoenu—velociped,abysedřívedostal
z bos dou a žena tolik nehubovala. Druhý
dostane na př. kolébku, třetí kamna, čtvrtý pe
káč, pátý kávové náčiní atd. A protože takové

maličkosti v domácnosti vědy potřebují, tedy
každý pořádný piják může v krátké době opatřit
pro domácí kuchyni veškeré potřebné náčiní a
dožije-li se více Jet, může hravé opatřit všem
svým dcerám pěknou výbavu. U Bařtipánů v Hradci
vyhrál již jeden cestující, jehož jméno není známo
— velociped. Četní jiní pámi tam dostali opici a
dali prýs ui pak svým ženám udělati štucel. Zda-li
byl damám po chuti a nosí-li ho vůbec, ovšem
nevíme. Na Sylvestra bude těch opic v královstvíčeském,kdesesmípítdoránanastatisícav
Praze, kde se čepuje pouze do 2. hodin, aspoň
5O tiste. Což by nebylo lépe, kdyby vlastenečtí
Čechové tentokrát sobě, svým sestrám, ženám,
tobýcím a matkám těch opiček ma štucel nekupo
vali, a věnovali raději naší mnobem potřebnější
Ústřední Matičce po zlatce nebo po koruně? Ar
cit nesmělo by to býti v korunové měně A la pan
Mošna. Ten dal v úterý u Macáků na Matici v
korunové měně 2 haléře a na Jednotu Severoče
skou také 2 baléře. Bylo to, když za úplně vypro
daného domu brál v Králové Hradci Moliórova
„Lakomce“. Tu byl ještě v ráži Harpagona, neboť
jinak by byl dal jistě desítku, ačkoli se p. Mošna
od dob lorda Brožkade la Pumpa ještě nikdy

nepředal. 2 | |
Pruští vezotajevé se pojednoročníčinné

službě od nového roku počínaje přeloží do reservy.
U nás v Rakousku musí voják od trainu aloušiti
pravidelně celé tři roky. Záhodno, aby naši poslanci.
si vojenské služby v Prusku více všímali než dosud.
Může-li Rakousko pruskou armádu následovati v

které Prusko ve vojenské službě zavádí.
Pro krvavé událostí v Njeničaku

(při nichž utločení byli tři úředníci, o nichá se
lid domníval, že s rozkazu uherské vlády. jej
chtějí pomaďařit a na pravoslavném kostele uher
ský prápor vztýčit) bylo odsouzeno 10 rolníků a.
1 selka k smrti provasem, 13 vesničanů odsou
seno dotěžkéhožalářena 10měsícůaž 10Jet a
12 obžalovaných bylo sa nevinné uznáno. 

K celému náklada dmešního čísla
přikládáme poštovní poukázky a prosíme pp. odbě-,
ratele, jimž předplatné končí, aby jich použili k
zaslání předplatného. Zároveň žádáme za vyrovnání
všech nedoplatků. Kdo jest předplacen, nechť při-.

Maroldova znamonitou kresbu v
Praze 80. listopada 1997, kteroauveřej
nila zároveň se Světozorem ipaříšská Illustracion,
vydali následkem četně dochásejících přání a šá
dostí o jednotlivé otisky nakladatelé Světozora,
koihtiskárna F. Šimáčka, ve svláštním otisku na
tuhém kartoně-a věnovalivoškeren Čistý výtěžek
ve prospěch českých menšin v území „uzavřeném“.
Zvláštní vydání toto těší se u obecenstva našeho
tak čilému odbytu, že byl celý prvý náklad ro-.
zebrán sotva sa jedisý týden,takže mohli: nakla
datelé Světozora odevzdati pokladně Národní jed
noty severočeské na účet čistého výtěžku již ce
lých 100 al. Uspořádáno také ihned vydání nové,
které je na prodej ve všech kpihkapectvích po
20 kr., aneb přímo poštou z adininistrace Světo
sorapo25 kr. . 2..

Katolická národat jednota jimochů
a maušů pro Černilova okolí pořádá v hostinci“

na 1898 o 8. bodině odpol. „přátělakou zábavu“|
ro své ačleny jimi uvedené hosty. Program: 1.,

Proslov předsedy. $. „Úkoly rolnictva v nynější
době“, přednese p. Dr. Fr. Reyl, 8. „O prevé
uvědomělosti“, — přednese p. V. Jenšovský. 4.
Členové bratr. Jednoty Královébradecké, předne-
sou některá čísla zábavná. 5. Přijímání čřbnů a.
placení příspěvků. Vatup členům jest úplně volný.
Každý člen může dle stanov uvésti s sebou hosta,
který též neplatí žádného vstupného; týž musí se

však vykázati volsou vatapenkou, kterouž páni,členové nechť u jednatele se přihlásí v čas. Výbor.
- Jest zraková káva nápojem zdára-:

výuaf Otázka tak důkladně již probraná nepo
třebuje dlouhé odpovědi: Same o sobě užívaná
jest škodliva, ale velice zlý účinek její seslabíte
výbornou přísadou, jakou jest Vydrova káva žitná.
Rozděltež, ct. hospodyňky, určenou dávku na půl
kávy zrakové a půl kávy Vydrovy. Směs ta dá
Vám odvar chuti jemné. a nápoj takto upravený
velice se zlevní. Dítkám račte dávati jenom čistou
kávu Vydrovu, na viž lehce: přivykajíce,: rády

a Vám pochlubí: Já piju pouze Vydrovu žitnouva.
Přiznání k osobní daní = příjmů

a u důchodu pre rek 1998. Na základě
vyblášky. finančního ředitelelví, jest každá osoba
fyaická povinoa v době od 1. ledna nejdéle do 31.
ledna 1898 přiznati svůj příjem dani podléhající
u příslušného úřadu deň vyměřajícího. Na venkově

Přisnání
| močno

ústa neb písemně na úředních formulářích, které
vydajíse poplataíkůmna šádostjichbesplatně
od fúnančníhoúřadu. 

> Jak možno pomoci rolaletvu? Utáz
kou touto obírají 'se vážní národní hospodářové,
kteří radí jednak spolčování země-lčlců, svépomoc,
zavedení ochranných zákonitých opatření a zlevnění
úrokové míry. Náš rolník má úvěr potud, pokud
mení příliš zadlužen. Čím více je zadlužen, tím
nesnadnější úvěr u hypotečních ústavů a tím dražší
úvěr u věřitelů soukromých. V mnobých obcích
a krajích jsou rolníci následkem různých nehod a
po případě i chyb vlastních již tak zadlužení, že
nemohou platit amortisační úrok. Jsou rádi, když
zaplatí obyčejný úrok. Lze pomoci takovýmto rol
níkům? U nás by se řeklo: Nelze. V Německu
uvažovali o této otázce již v loni důkladně. Ba
vorská hypoteční a směneční banka zavedla 1.
prosiace 1896 značné změny v poskytování úvěru.
Upustila mezi jiným od výhradně amořovacího sy
stému a půjčuje nyní peníze i bez umořovacísplát
ky. Půjčky se poskytují v zástavních listech, které
nejsou slosovatelny, nýbrž které prvních 10 roků
jsou nevypověditelny, pak se ale dlužníkovi prostě

vpověněu mohou, kdyby snad ztráta hrozila. Potáme-li, že rolník musí platit nejméně 1 procento
na umoření půjčky, tedy při novém hypotečním
půjčování má kapitál o 1 proc. levněji. Může
aspoň — jak so říká — vytloukati klín klínem.
Tento smutný faktický stav jest nejvýmluvnějším

"důkazem, jak liberalism přispěl k ochuzení rolni
otva. Mnohému rolníku snad by se zavedením ba
vorského spůsobu bypotečního půjčování pomohlo.
Rolničtí poslanci měli by tuto věc vzíti v úvahu.
České oddělení zemědělské rady pro království
České nebo zemský výbor mohly by se v Bavor
aku na příslušných místech ještě před svoláním
českého sněmu otázati, jak se v Bavorsku tento
nový spůsob půjčování osvědčil. Pak-li dostanou
příznivou odpověď, pak by se v tomto emyslu
mohly upraviti též stanovy Zemaké hypoteční ban
ky pro království České.| UmrtíPanVěnceslaDurych'redaktor
a spisovatel, skonal v pondělí po krátké nemoci v

stáří 34 let. ZěD D6 redaktorem neb spolupracovníkem Slovana, ČeskéhoVýchodu, Slovana, Pern
štýna a j. listů.

Zoěsti s východních Čech.
E Úpice. (Provokace.Oheň). Ačkoliv u nás

mahromaděno zá látky dosť a dosť,nedošlo tu
řece vzdor všem znepokojajícím zprávám se svičilé

ho území k nějakým vášným nepokojům. Že klid ten
nelse přičísti na vrub taktního vystupování zdejších

Němců a spojených s nimi šidů, ukázala jasně udasdesběhlana samýHodBožívánoční.
Téhoš 'dne vočír ubíral se zdejší mistr řeznický pan
Nyklíček, cestou ze Sychrova k Úpici. Potkav ma 00

+ hloučeknějakých a- vil je obvyklýmvečír, pánové“. Neš český posdrav tentov
České krajiněpodrášdil tak, jak se později ukásalo,
německou společnost, že vrhli se na vše jiné než ta
kovouto odpověď očekávajícího p. Nyklíčka, jej k se
mi povalili,stlouklia kopalia snadina do srmrtiby ho

byli Abidkdsbyna pl i jeho:P PrěK některéilo 00 e n
bagrvádníplá a nimšš 2i ředitelžidovskéjedné
továray nalézal — ajistiti. Těšce zraněného p Nyklíčka odvedli do blízkého hostince, kde líčením su

rovosti německéspůsobili takových rozruch mesipřetomnými, že nebýti tu náhodou bratra přepadenéhe,
kterému se podařilorosbouřené mysli upokojiti, bylo
by Da s míra došlo veměstě našem kbouřím,
jichš konec „pro súčastněné kruhy by býval velice
osudným. Očekávámeexemplární potrestání drzé této

soudu, tak i so strany dotyčného továrníka; od naší
správy obecní, očekáváme, že vlivem svým 0e U

orčnreh činitelů sasadí o důkladnou očistu zdejších

mají více neš s dostatek nahromaděné látky zápalné
vsplanouti v požár, jemuž v čas předejiti leží přede
vším v sájmu činitelů oněch samých. — Ve drahý
svátek vánoční vypukl s nešsnámé dosud příčiny oheň
-v sušárně torárnýp. Tuzara, který přes okamžitou
pomoc škody na 500.51. opůsobil, která však pojiště
ním je kryta. o.

Ze Sopotulee. Před svátky skončilzdese
bevraddou mladý člověk, jenž nikdy nešel do kostela,
tem tru byl jen k posměchu. Že si šivot vezme, říkal
jiš dávno. Když poslední peníze utratil, učinil, jak
předpověděl. Vlastní bratr, naleznuv ho, nechtěl ani
na okamžik trpěti jej ve stavení; a tu nešťastníkovi
poskytl poslední útulek — kostel, jemuš se tak dlouho

híkdo nechtěl poskytnouti rakev. Konečně sbili několik
prken a tak so dostal pod sem. To budiž výstrahou
posměváčkům kostela, jichž je dosti. — V našem ko
stele postaví se nová kazatelna, která se již hotoví
v Žamberku. Nejmenovaný občan dal na ní 50 sl.,
s školní dítky sehrály na sv. Štěpána ve prospěch
kostela vánoční hru: „Cizinci o štědrém večeru“, a na
Nový rok jí zase opakují. Dítky provedly hra tuto
překrásně; měly k ní povolení od c. k okresní školní
rady, odjinad ho nepotřebovaly.

Z Hremova. Katolicko-politickájednota pro
Hronova okolí koná dne 1. ledna 1878 o půl 3. hod.
odpoledne v sále hostince p. Vác. Holubce ve Zbeč
níku veřejnou schůzí a následujícím pořadem:
1. Zahájení schůze. 2. Řeč p. řídícího učitele Václava
Špačka, snamenitého řečníka na sjezdech katolíků



v Táboře a v Hradci Králové: „O našem čkolstvía
uávrha poslance Ebenhocha. 8.Žápis nových členů a
přijímání příspěvků. — Na důležitou tuto schůsi. co
nejvřeloji 'sveme naše katolické učitelstve, katolické
jednoty ve vůkolí a všechny, kteří se o naše školství
zajímají. Výbor katol.-politické jednoty v Hronověn. M

Z Bokytníha u Hronovan. Mot.Dea 7,

prosince 1897mluvil uBa p V.Myslivec s Praby,rý v řeči 2 hodiny trvající objasnil nám poměry
společenské, jaké byly, jaké jsou a jakédle zásad

jasni!, jakou důležitost má škola konfessionální pro
úivot společenský, dále objasňoval něktaré důlešité
body z protokolu prvníhokřesť -sociálního sjezdu li
tomyšlskéhojakoži drohého sjezdu Pražského. Vývody
p řečníka byly sledovány a napjatou pozorností ode
všech v hojném počtu zde přítomných členů i hostů,
kteříšto častým bouřlivým potleskem dávali na jevo
úplný souhlas 0e zásadami, ješ mladý řečník úchvat

ným slovy vléval do srdcí všech přítomných. Za všeobecného souhlasu skončil řečník svou velice
nou přednášku, za kterouž mu vsdáváme veřejný a

srdečný dík. A zajisté, de upřímná slova jeho utkvína vědyv srdcíchnašicha přinesoužádo užitku..
A aby se tak stale, k tomu voláme s bloubí srdce
upřímné: „Zdař Bůh“

Wv.-Janskájednota katol jínochů
mužů v Rokytník pořádádne1. ledna1898
ké:8. hodině večer v hostinci p. Karla Kříše „Zá-.

bavný večírek“. Na programu se nachází: 1. „Sousedé“
Veselohra o 1 jednání. 2. „Pastýřové Betlemětí.“ Vá
noční scéna ve 3 jednáních s bengálským osvětlením.
8. „Přání k novému roku. Vatapné bez rozdílu sa
osobu 10 kr. K hojné návštěvě uctivě zve Zábavný
kroužek jednoty.

Z Vel. Poříčí u Hronova. Katolicko
politická jednota pro Hronov a okolí konela 19. pro
since v obci naší veřejnou schůzi v hostinci p.Frant.
Suka. Řečník, vdp. Václav Šitina, kaplan v Hronově,
obral si za théma: „O všeobecné potřebě náboženství“
a „Rakousko-uherské vyrovnání.“ Přednášky vyslech
nuty byly s celým zájmem četně se dostavivšího po
sluchačstva. Mnozí se po schůzi vyjádřili, že posud
mnohému v politicenerozamněli, až se jim ústy vdp.
řečníka mnohá řeč vysvětlila a objasnila. Ku konci

odměněn řečník hlučným potleskem.DI kon
statovati, še my křest. sociálové máme v hách
dosud velice málo katolicko-politických jednot, to
ukázaly loňské volby, jak jeme byli posud velmi málo
v ohledu politickém uvědomnělí, tak že i mnohý dobrý
katolík pracoval do rukou našich nepřátel. kává
se, že v krátkém čase budou založeny katolicko poli
tické jednoty také v Náchodě a v Červeném Kostelci.
Zdař Bůh! V Červeném Kostelci konal zase dne
19. t. m. echůzi politický lek „Havlíček“, „socia
listický“; na u měli „Ebenhoctův návrh na

sklerikalisování škol.“ Posluchače vábili tím, žopříde
do schůse říšský poslanec p. Václav Formánek s- ro26.

Z Humpolce. Křesť.-s00.spolek „Svornost“
Králové.

měl dne 5. t. m. svou měsíční schůzi, na níš zahájili
vp. P. Norbert savé obvyklé přednášky. Schůze byla
četně navštívena jak členy, tak i hosty. P. Norbert
v delší řeči své líčil nemoc moderní společnosti. Nemoc
te, pravil mimo jiné, jest k smrti, nebo společnost
jest otrávena. Otravu počal nevěrecký liberalismus a
dodělal nevěrecký socialismus. Dokud ale dušev tále,

řád naděje na šivot, užije-li se osvědčeného léku.
k jediný, který můše společnost při životě zacho

vati, jest náboženství Kristovo, které jiš jednou v po
dobné nemoci před 1900 lety lidstva pomohlo. O tom

řesvědčení jsou upřímní katolíci, a proto přikládají
éčivý balsám náboženství na rány společnosti lidské

Společnost však, nalezajíc se ve stava alkoholistického
opojení liberalismem a socialiemeza, ještě jim nedůvě
řaje, a bude snad ještě dlouho trvat kolísání mezi
životema amrtí— mesinevěroua Kristem—avšak
až nevěra vyšene duši lidstvu až na samý kemse j
zyks, tu satouší sasepo životě a obrátí se kmEridu,
poznavši ve veliké bídé klam a mam nověry aťpod
cylindrem liberalismu nebo širákem socialismu, uchopí
snamení kříže a uzdravena bude, vskříšena bade k no
vému životu, jako vakříšena byla dcera Jairova do-.
tknutím se ruky Kristovy. Za ardečnoaa vědělpou'
řeč dostalo se řečníku odměnou hblučn potlesku.
Větší však odměna jej ještě očekávala. Na to
si slovo snámý po Humpolsí i okolí atheista p. Křís,
jenž drahým byl, co štvaním socialistů v Humpolci
přiveden byl ku vystoupení z cízkve, před dvěma lety
však zase vnáruč její se vrátil, a jakona důkas
pravdy předřečníka přiznal se že i on okuail
jedu uevěry a otrávil si duši; hčilta bídu, která

zmítala duší jeho, dokud ještě věsel v drápechnevěryKdyš mu ale bylo hůř, ta začal uvadovati o
bošenství,tu začalzasepohlížet, říši,jehošsna
mením znamenala bo | Mé:tu sdálove mu,

jakoby ten balvan, A k jeho, náblo stávalpoehčím, s mocným jakýmsi příjemným věsk posehím
lákán byl spět do efrkve. I nastoupil spáteční cestu,
šel zpět ku Kriste, a nelituje toho zpátečnictví, nebo
opět našel mír, j a jenost srdce. Přeje všem
kamarádům, kteří jako on otrávemi a saslopeni jsou
nevěrectvím, by v problédli a umělí cestu, kterou
jest Kristus,jenš jest zároveňpravdaa život. — Dne
8. $ m. přednášel vp. P. Norbert „o vznešenosti
stavu rolnického ze stanoviska křesťanského.“ Ukásal
jak dělníků vášil si Kristus, sám dělníkem se učiniv,
jak vážili si dělníků avalí apoštolové, původně sami
dělníky byvše, a jak vážila ci a váší dělníků církev.
Církev dělníkem založená, dělníky rozšířená, dělníky

př uští ku svým oltářům, ano dělníkům svěřuje iče a šezlo samého ov. Petra, jako ku př. av.Šu
jest
kdo

pápa, jenž byl pastýřem.Proto lež jest, že církev

Bepřípor] dělníků j řítelemdrahémunení ten,ov ale ten, kdojím opovrhuje a jej ani
atím jest liberalismusnesoci lemem.kteří Šalatkůca
beřoa jebo lidskou důstojnost a snišují je na pouhý
stroj a oblékají kůží opičí. Církev však vidíc v dál
níku následovníka samého Kriste, kamaráda
apoštolů a jemu jako svému bratru tisknouo
mozolnou svým biskupem a jeho kněžími, ta jedí ta

jedins, která s ním upřímně smýšlí a cítí. — Na- tb

přednášel p. Křís Opoměrech dělnických v časo nynějším. Bado- 00 dálep. Kříž evititi, můše nevy
školiti na výborného řečníka. — Dane10. t. m. sehráli
zase přátele div. hroašku: „Strýček Tomus“. —

Dne 19.přednášelzase vp. P. —ZdařBůhl

BESIDKA
Wánoční sen.

Sen vánoční kdys' let' kól skrání mých:
Lid rozcházel se z chrámu svaté koby,
s nebeska bélounký se sypal sníh,
déšť lilijový v opuštěné hroby.
Osaměl hřbitov — svíce shasly steré,
ješ paprsky ové stlaly v svatý chrám
a v etěny jeho stíny padly šeré. —
Lid odešel — Pán opět byl tu sám,
kol tebernacle modliteb dav tichý
se tváří sklonénou šel: »Pokoj všem
dej Kriste zrozený a v strastí lýchy
sej lásky zář, jež kdysi Betlehem

nadpozemským osářila svitem,
když v těle sestoupil jsi v zemský lén
a padly závory oebeska alatých bran,
kde anděl s mečem stál pod Božím štítem!

Dej Pane pokoj ném — viz země úpí
pod mraty těžkými, jit Zloby vír
nad hlavou lidstva ustrašenou kupí
a duše vzdychá: Pokoj, lásku, mírl —
Jsme omdleni na cestě ku Betlému,
kde slyšet chceme anděl jasný zpěv,
jenž s nebes trýská zjssněného lemu. —
Grál hledáme, kde stryta jest Tvá krev,
Tvé Tělo Pane, mystické Tvé Tělo,
zdrojpokoje... “

V tom cosi posachvělo
chrámovým tichem — věčné lampy svit
se výše zdvihl — v nočních stínů kryt
dav zmizel modliteb — a před oltář
kdos tichem nočním kráčí — známé tahy —
výš, výše zapleň lempy svaté zář —
můj Bože — snámá tvář a šepot řeči drahý:
oJsem země této duch — Tvá milosť Pane,
mne vyslale, když tvořils český ráj,
bych střežil tyto lány požehnané
a zpěvů rajských dýchal milotaj
do květných luhů, v lůno tichých chat
by bolesť každá minula tu letem
a každý trn se zakryl lásky květem
a bratr bratra te srdce měl rád!
A byl.tu ráj — zpěv zvučel na nivách
a štěstí tigbé zlatépletlo. nitě
se zpěvení aa rtech rodilo se díté
i každý dep, když jitra zaplál nach!
Však slyš dnůj hřích: Kdys zpěvy skolebén
jsem zesnul — světlo vzbudilo mne rána —
já hledím kol — svůj nepoznávámlán,
duch cisoty tu byl — a srdce rozervána ..
— Kdos koukol přes noc v lány moje sell —
Zpěv míru hledám, jejš jsem střežit měl,
řeč známou lidu, která oněměla,
modlitbu víry, která k nebi zněla — — «

V tom rána zvonu — zmizel duše sen,
ku jitřní venku hlebolily zvony,
vánočních plesů míruplné tóny. —
Já nedosnil — a v duši rozechvěn
jsem. naslouchal, jak vzduchem ranním zněly
vánoční písně v ústech Spasiteli ...

Literatura.
. časopisu pro pončenía zábavu vyšel

redakolTome"Skrdlo roč. XIV. neě. 2. s tímtoobea
bem: Jest pravdou ne pbnou, še umřel mistr Jan
Hus za své přesvěd a Se jest mučeníkem sa
ra Píše dr. AntonínLens. — Zbásní Jana

ráně: Pohořského: Moře. Umíráček. — | Na samotě
Obrázek Ns Bohumil Brodský. — Kněz Karel San
Martino,
spěvek k dějinám katolických kněší lidumilů a do
brodinch Napsal Josef Fle

v kv dějepisné,kultarnía literární.PíšeFr.: ek. — Srdce v ardci Báseň od Frant. Chra

posty: — jí úivot. Povídka od Vác. Spačka.—Několik časových úvah o obecné škole: staré a nové.
Sepsal starý učitel. V hlabinách lásky. Báseň od Fr.
Chramosty. — W podkrovní světničce. Vánoční obras
© jednom . Z němčiny přel.J. N. Holý. —

MoziJikodovaay Výletní črty.Díše Tom. Škrdle. —AudienceČechůu sv.OtceLvaXIILa J.Em.stát.
sekretáře kard. Bampolly. — Hlídka národohospodář
ská. Hudba. Píše V. Můlier. — Umění Píše Ant Po

dlaha. —Literagaro. —GDrobné == a jiné důlešité správyu y. řtí. — vy spolkové,
Předplakkéza „Vlast“ XIV. obnáší ročně 5 si. půl
letně 2 sl. 60 kr. Redakce a administrace „Vlasti“
jest v Prase čís. 334—L

no ato s Ponnůa . Vigouroux.
Dr. Ant.Podlaha. Schváleno sv. Otcem Lvem XIII
S četnými vyobrazeními. Znamemitého toho díla vyšlo
dosud 25 seš. po 20 kr.

lošil Jan E Hulakovaký. Vyšel seš. 5.-a 6. S mapou
osst apoštolských. Cena obou sešitů v jednom ovasku
1 al. |

knihovna katolické. | Počádají
Dr. Jan Tam a Dr. A. Podlaha. Sv. 6. Podobisny
Svatých. — NapsalArnošt Hello. Přeložil a vignety

Sodit1.a 9.s illastracemi.Cenaseš.26kr. Nákle
dem kniht. Cyrillo-Methodějské.

čení Obzeru, velice oblíbeného
časopisepropou

mí a zábava, vyšloročníku XX. č. 22. a 33. ©
a zajímavýmobsahem. Předplácíse vBráš

| ročně 3 sl. c
ašoho oblíbenéhoenejlacinějšíobrás

| kového a zábavně poučného časopisu na Moravě vyšlo
roč. VL cešit 33. a 25. s poučným azajímavým obsa
bem. Předplácí se v Nové Ulici u Olomouce 2 zl. 40 kr.

katolického duchovenstva.
vědeckéhe odboru Akademie křesťanské « Prase. Red.
Dr. Fr. Krási, Dr. F. X. Kryštůfek a Dre.J. Tumpach.
— Ročníka XXXVIIL svazek 10.

;
Farář z Černodelia. Obras snaší doby

Petra Ko Nákladem vlastním. Zajímavě Votebude vye i vsešitechpo 20kr. vyšelčo
šit 4. a 5.

Knolpp: Časopis pro šířenípřirozeného

způsobu živote a Kneippova léčeni vodou wvrstvách společenských. Vycházíkašdý měsíc. Bočší
předplatné 1 sl. 60 kr. Vyšlo ročaíku V.číslo 6.

(Zasláno)

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.

Dílny: Bubna 612. — Sklad Eliščina tř. 94.
Zasílám doplatek za zeslaný Kříž se sochou

Krista. Srdečné díky sa krásné provedení, jsem

Úplně spokojen koroctoa veškorou: | Frant. Fledler.
Dolsí Bučice, 39. září 1896.

(Zasláno.)
Žádají se všichni, kdož jakékoliv pohledávky ma
jí sa obcí Královéhradeckou, aby účty své do 3.
dna 1896 parkmistrovskému úřadu předložili,

onechtí-li s vyplacením jich míti obtíže.

Z purkmistrovského úřadu v Hradei Kr.
| dae 28. proslace 1897..

Starosta:Dr. Ulrich.

Vyhláška.
Podepsaný úřad purkmistrovský vypisuje

offertní řízení: |
1.) na vybírání poplatků z tržného jo vý
ročních a týdenních trzích na dobu od 1.

ledna do 31. prosince 1798.
2.) na vybírání poplatků z dobytčích trhů

cd 1. fedna doj3r. prosince 1898.
V bližší. podmínky nahlédnouti lze v hodi

nách k úřadování určených. o“
Ofterty podány buďtež podacímu protokolu
parkmistrovskému úřadu do 5. ledna 1808.
Z úřadu purkmístrovského v Hradol Kr.

- 28. prosince 1897. M
| „ Barosta:ULRICH.

Ohlášení.
Dle $. 40. jedn. řádu jest doba úřední u

k.krajskéhood v HradciKrálovéod 1.1
1898 rozvržena: ve dnech všedních na čas
8 do 12 hodin dopoledne aod 3 do 6 bodio

poledne a osváteleh oa čar od Sdo 1 |tedne. .
R0po Vobyčejnédoběúřednímohoustranyv kniky
pozemkové a © rejstřík obobodsí a vrejstřík spo
Ječenstev nahlednoati. —

Podatelna jest ve dnech, všedních od 8 do
11bodin dopoledne a od 3 do 6bodin odpoledne,
v meděli a o vánočeím božím bodě od 8-do 11
hodin dopoledne, a © svátelch od 8 do 12bodin

dopoledne otevřená. a A :
Prostory kavcelářských oddělení a spisovny

jou nutné případy vyjímajíc, pro obecenstvo oddo
poled

Fr
ks

10 bodin dopoledne a od 3 do 4bodin do
ne uzavřeny.
Toto opatření uvádím obecenstvu v známost.

Z praesidla c. k kraj. soudu v Hradci Kral,
dne 22. prosiace 1897..

C. k. dvorní rada:
Okonfuz.

POŘO) S NÁDYÍKOMčtese pronajme. í
Bližší adělí aduinistrace tohoto letu.

OPDEODKODGODECODGOIGHDGOD

kreslilJ.Boaška.—S
mistrův. Sešit $. — Sv. «. Dějiny katolické
ve státech rakousko- ch se svlaštním zřetelem
k semím korany é. Dr. Fr. X. Kryštůfek. “
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Ludvík Nejedlý,

"7 NovémBydkově
dříve v Hradel Králové

korativních

male ostelů
při trvanlivémalířské technice. ..

Provádím malby od jednoduchého až do
O uměleckého apracování, restauruji staré maby
Ponástěnné, jakož i olejomalby na plátně 4:ma

luji obrasy nové. .- (2)
Návrhy va slobu stavby kostela se na

otně vypracují a rpapočty předloží.

Oltáře sochy, Obrazy

v každém slohu
-| oprávně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.
m === (Zaležene1858.)<.

Prorodano přes200 oltáři. Hojlepšíodporačení

Množství vlastních nákresů a fotografií

gap k volnémunahlédnutí franoo."m

180

Tovární sklad obuvi
firmy AL. J. Nejedlý v Kuklenáchnachází se

w Mradci Králové
w pana A. Dvořáka

v domě č. 16: na náměstí, vedle c. k. souda
kdež lse dostati řádně a solidně pracovanou
obuv s nejlepšího materialu, od nejjednoduš

šího až do nejjemnájšího a elegantního
provedení.Výhodná koupě

OG“pro každého.B
Veškerá obuv zhotovena jest s kůže vy

robemé ve vlastní parostrojní kotelušně a
můžeme tedy za solidní material ručiti. 199

a Lomnické <a

SUCHARYvelejemné,
deserty, karlovarské zákusky, maadlové ep

máslovétrabičky,„vše nedostišné jakostiamírnýo zagýlámnejmé doukilo
vých balíčiách. - v“

Mimo te odporučnjiP T. dbeooastvurůzné

malé x Závodkkopí jakož ii k různýmolavnostem. vod m [ 86 věstí.- V úciš veškeré najleoě po

M. Pekárek, .
výroba sucharů a oplatkářety

v Lomalci a P.

JAN HORÁK
soukoník

V BYOHNOVÉĚ n K
nabízínadobuzimní

čistě vlněné látky
PRD“vlestaí výroby.<Sj

-Badlešučiniti jen m .
„E obou p YP 200

Vzorkyna požádání zaálufenky. ".

Děkuje "lem svým milým. veledůsto jn a
(kům za vzácnoucím, a dále důvěra svou!věnovati“aa :

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

Pivovar,
v kterém s0 jiš pracovaů přestalo k zařízení pří.bosného průmyslu se kompf aneb na řadu let
najme. Ev. podobná realita. Podmísky: Blízkost
dráhy, pošty, jakož i dostatek pracovní síly. Račte
nabídky své adrosovati pod: „Sladovnictví“, hlavní

pošta Praha restante.

n novější" Bonsta ráce solidní,
u ceny levné doporačaje :

kočárník í
wuHradci Králové. :

v na výstavách:V Jaromi-iěbrnou, v Dobrušce zlatou, v

bromorono vHradciKrálovéné
diplom 6 právemA me,m eskorunou.

ÚKICCx—
W* Vývozdo všech zemí ! "m

Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie
Na semské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1898
nejvyšlí vyznamenání: Čestný diplom státní. Na
sko-průmyslové a národopisné tavě v Hradci
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s kurunou. a

Národopisnévýstavě Českoslovanské s 1895. 1. cena.tný diplom
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

fovárnana píana,planinabarmonia a varhany

ML HDR LHOTA
V Hradei Králové

Fillalní sklady: ve Vídmi,III.
Salesiane 31. v Brně,
Orelská ulice č. 7., vPraze:

Král. Vinohrady:H Karlova
odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

plana, planina
s angkokou repetičné +

čejnouvídeňskouKenh saděve
nového snačné sdokonalimého

provedení
a harmonia

evropskéa americkésoustavy
všech rozměrů v cenách, při wu, l
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlívostí a vyrovnané uhlazené1 vydatné rzučnost

neobyčejné levných.

fbě ma pátky za výhodných podala

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko.
Záruka pětiletá.

WMP-Vývoz de všech zem:! SB

J BARTA,
* V RYCHNOVÉ N. KN.

Havlíčkova ulice č. 197.

doporučaje se P. T, kočžstvu a patro
Bátním úřadům :

Od medic. autorit vřele odporačené řeckévínopPhne: 14h.sl.150
Půl láh. 60 kr., v demijoaWě 1 litř sl 1:65 dodává

M F. SEMOELv ["aze, Vodičkoranl.30. Hlavasklad pronaše země;.
6á drahý drah, méněsladký: | Aohaler spe.

čistý kobak v demijona! litr uj. 8. —

Kar úralnkévýsm K laflena„mee d ——

sinár i výstav | a,

0B000|
Světoznámé lomnické suc
cero různých jakostech za p

ceny.

ve ví
iměřené

7

| Lomnice nad Fopelkow.

Pravýmedovýpumprnyklarůzníčajo

vépečivo,dortyapodobné,

"UDPAUIGUZA"Jy91jUpjseznosd

DYNJPU22812poÁJIOZA"WOP8JnUIJU -J8)U22I80MI|2ANOAD9A21S0UJU|9I80

Mandlové precliky, Karlov. oplatky,
zákusky, trubičky oplatkové, čokolá

dové,máslové,pišingry,atd. 4
300G00360|0GOGGGGEICY

(V.VACEK,
Závod ško lkářský mmm
== v Pamětníku u Chlumeen. C.

nabízí

pro zimní a jarní vysazování stromy 0
voemé vysoké i kraky, sazenice pro živé
ploty,křovinyozdobné konifery,divoké stro
my.pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
samenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

zboží. — Poučný cenník zdarma. 24

M

ANT. DRAHOZAL,
pozlacovač v Humpolci

dovoluje si doporučiti

své práce vid. dachovrenstvu, sl. patronátním
úřadům a ct. obecenstvu jak

ku zařizování mových | obnove
vání starých otářů, kazatelea,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedeníza ceny mírné.

BW"Vícero pochvalných vysvědčení po ruce. UEIDE

Stalek
v jedné z nejárodnějších krejin. Koňmo 1 a půj
bod. od Prahy vzdálený s kat. výnosem 1000 zl
ee prodá. Výměra 200 měr, nejobsáhlejší živý i

mrtvý fuadus. Velice příjemný pobyt a pohodlné
spojení s drábou. Zapotřebí nejměně 20.000 zl.
Popis i fotog. pouze konpěchtivým. Nabídky pod
šifrou „Dobré uložení kapitála“ do Praby, blavní

«© pošta poste restante.

DEC Rajnižsí ceny! b)

Vysmnamenénna výstevě v Hradci Král. r. 1894
slalou medaslií e diplomem.

LN o
l šíh lokéhUMĚLÉmona tantove

šk ohor ten spadající

=| ZUBY PhnenyPřolidněna základědlou
JA * holetýchzkušeností,ru- |
'= če za nejlepší obsluhua s

“ nižší ceny než všude |S
jinde, u

v Cténé přísni obecenstva |
= poroučí se v úctě plné

w I Čáslavský, ny
suní teghyik (88)

Pražsků ul. č.77. v Hradoi Král.

G - Salidnípráce! DM

8,1042%he B.



atý v vš o u o k.

8 Nábytek. Vybavypro nevěsty.
Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložmje.

Výroba a sklad nábytku

KT, SKURERSKÝ,(06) ©w Hradci Králové
Svatojánské náměstí úíslo 87.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

Čenníkya nákresy na požádání Írko.

MYDLO

tellotnich
svlček chová.

vědy v hojném výběra na skladě a odpo
rvučí velectéěnému P. T. obecenstvu při

mírných cenách

ANTONÍN FRYNTA,

voskař v Hradel Králové, Jiřkova třida č. ko
(v domě p. Mikše).
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Úředně povolený

|<vyprodej *|Za příčinou 'nenadélé přestavby v úm
větší množství proo :

zboží soukonóho:
hodícího sa na obleky, svrchníky, menčikovy a ,

zimníky pro pány, jakož i na žakety a odb .pro dámy.

Vše pod cenou1kupní.

J. Y. SpalekdříjeJ. F. Krušvic.
mšíaj+30) tovární eklad suken v [Iradci Král.

OPEŘE2, 8816528

AAAAaAAAA
Novoroční dárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní zpalec -a odhadce
w Hradci Králové |:

(sv. Janskénám. 6. 77.. +11''

doporačuje ct. obecenstvu hojne zámo

benýných zeomotů, Řonýíhuh riguke rýa pravých českýc nátových áperk

Skéhoatříhnanínáčiní z M- ajiskébo stříbra, ozdobné stolní- áčskí,
veškerézlaté a stříbrnébadinýý L- ji
kosti; dále pemdlevé hodiny -$

různých druhů sezárukor 1—3- z
ceny levnější než všude jiode. Zlatí
(240) stříbří v ohni galvanicky.

Veškeré zbožíje úředněskotšenó a značeno.

RLIUÍLI
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nuESStěl""DSšea
X3

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

tdraméménka: Kotyk:

LINIMENÍ.GAPSICICOMP |
zRichtroryK DYPraze

uznává60 mvýborní: hatirání;jest |
na skladěvo úkaz s 4 „+OlmalalVěsobosněoblíbený

domácí1prostředek

původníchláhvíchsVin
mánie stron=s B ehkm[ -=opatrný a příjmí ve 6

Aiektřovalékárna„U zdětákakra“v Praze.k

Svoji k svému!bs..
Koberce, záoleny, hůně, přikrývky, pokrývky, žíněnky a žně

prvního českého závodu

AdolfaNovotného v Týništi n.0.B> jsou opravdunejlepší.Ji
Kdou mne ku českou věo roje! (i nejmenšízakásky se

9 paje, majía m vyřídí.)

Bingerovy šicíIstroje
SLT o MÁ KS sa pohodinésplátky

vděčně přijí
zas“ j

nější eroje pro s zvýšeníceny.
četa.Po rlctyprámyny:OVOTOČNÍÚNY.5==: i přítmím m

Slagerovy šicí těší větové pověsti i čen jakost

a velikouPE ma kteréžvlastnosti ode AlmavšeckyvýrobkySlogerCo. vyznamenávají. í

Šicí stro;e S Como, Sřatnayne ramaně jmézemSINOBN,jabaěi plmou frmou společnosti a e je dostati jen v našich vlastních závodech.
Besplatné vynčování též modernímu nměléma vyšívání.

JižíkovatřídaBingorCo ako.ko p, třída170.
Dřívější irma 6. Neldlinger.

M Novinka!=
Praktické í

T chlo Pa (j stroj 6 : v HradciKrálové,Malénáměstí,c bízí

J p ) ; ve ré vlestnídílněneumělé truhlářské| dalo.se ždímadiem K nickésbošívyrobená
re nejvýšvýhodnévshledemk úspořečasu,mý- £ úplná zařízení do pokojů
dla a kdocílení čistého prádla,aniž bytím prá- b klá

“ "lo trpělo,ahotovaje strojnické dílnapol 1 se dřeva obochového,Zučového, černého a vy

3 J. Bucka ve Smidarech, £ WU-pórovkya žíněnky,98:
Í Kdemono táš veškeré hospodářskéstroje nej- £ ponya sáslonydoE pob i sdrhované rd

j nově né de vé rd k Prácevesměsdůkladnév cenáchmírných.
a Uposorňají madokonalené nejnovější řesaci c ==4,| SOSIOSTONY4OAOROBA

Rt| — Syročky olomoucké
k 2| ovětosnámé, pikantní chuti, kterým se šádné Jiné navy 

ložisky. Prací strojemá též na skladě p. Ksrel
Dušek, ne se. Janském nám. v Hradci Králové

rovnají, nabízím sa mírných cen. bkilovou asi bedoióka
obsahojící všecky drahy na zkoušku, odešlu proti předem
zaslaným 1.8l. 80. kr. pnětou. — Olomoncké syrečky
prodavají eo v cisiné jako delikatesa! Adresa: (48)

W. Šindlerová Olomouo,
Ztracená ul. č, 18.

OTIOUOUCOkACUODO

| Pravý nezkažený—čelí rasd
Ó čistí krov naší, podporujepravidelné trávení

a sílí naše tělo. Zvláště seP hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem alabéhkošaladka
a sotavujícím se. Zevrubné poučení přidáno
(174) je ka kašdé láhvi medu.

Zaručeně čistý mod Izekoupití
u Antonína Sej nohy,
cukráře ma velké podaíni v Hradel Král.

Nádherné dary!| oby
Madonnya Krista,
krajiny, vůbec všecky druhy nejjem
nějších obrazů ve skvostných rámcích,
zrosdla visací i toaletní, rámcevšech
druhů vlastní výroby, lišty, řimay, kříše,
sochy, domácí požehnání, obrázkové

pěipnovh nástěnné kapličky s hudbouručuje ve velkém výběru za
ony míevé umělecký závodJos. Kieslicha
v Hradci Král.. Jiříkova třida.

Čtyřikrát pronlni cenami vyznamenán.
7..

Novinka na meočikovy
v moderníbarvědra- Václavské náměstí, 83,doporučeje. pové.. Ú.

Metrzi.3.40. žNa išenčikovneboblek U'jtačí- 8 metry.

této tátký:ja- vě provedenéa látek dvojitýeh, s okresemČervenou,zelo- ,
koš| bohatývýběrmo- pok oak udemés nk m po si. 7-—,880,0,10—,derních druhů na obleky, -3

: jaka van né apeny 11, 14, „16—
| župany

zdublu nejlepšího,úplněvlněného,kuspo al. 16—, 1 10 —,- župany anglické '
" Jábokvolšeojemuýchpo zi. 18-—,20—, It, 236—, 28—,iupeny |

ne eretivelbloudísvláštělehké, teplé apříjemnédle volkosti al
s.—8 20—, 38—, M—20.

dě Vady i200 Sapeně »na výběe. -O

menčíkovy ' jem| saru
čené jakosti a v mír
ných osnách ae na po

žádéní k nahlédantí
frankosašlou.

YChoonl.


